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Veel Oog voor kunst tijdens KunstKracht 12
De leden van Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) alsmede de gastexposanten 
kunnen terug kijken op een succesvol KunstKracht 12. Vooral op zondag was het be-
zoekersaantal groot te noemen bij de verschillende ateliers, de overzichtstentoonstel-
ling ‘KunstOog’ in het Zandvoorts Museum, de vooraanstaande galeries en de centrale 
locaties in de Buzzzzhalte en in de centrale ruimte van het Louis Davids Carré.

door Nel Kerkman

Tijdens het culturele evene-
ment KunstKracht 12 kunnen 
bezoekers kennis maken met 
de 40 deelnemende BKZ kun-
stenaars en is er de mogelijk-
heid om een persoonlijke uit-
leg te krijgen van zijn of haar 
werk. Bovendien kan men 
een kijkje nemen in de ver-
schillende ateliers die meest-

Wethouder Toonen krijgt een stropdas overhandigd tijdens de opening van KunstKracht 12

al aan huis zijn en ziet men 
hoe het creatieve en beel-
dende proces zich voltrekt. 
Het publiek maakte, met de 
gids van de open atelierroute 
in de hand, een ontdekkings-
tocht door Zandvoort. Men 
kwam ogen te kort om alle 
kunst te bewonderen en ei-
genlijk was het weekend te 
kort om iedereen te vereren 
met een bezoek.

Welke incidentele festiviteitendagen 
zijn er in 2013 voor het strand vastgesteld? 

Kijk op pagina 21
Gemeente Zandvoort

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

UITVERKOOP 
bij SEA OPTIEK 

nog tot 26 november!
Alle 2012-monturen 

15 euro per stuk
(Bij aankoop montuur + glazen)

Komt dat zien bij
SEA OPTIEK!!!!

Ondernemersavond

‘Ben eigenlijk wel 
benieuwd hoeveel 

ondernemers 
Zandvoort nog heeft’

De Mannetjes

Niet knippen in kunst
Elk jaar wordt aan de opening 
van KunstKracht 12 een spe-
ciaal tintje gegeven. Dit keer 
waren twee leerlingen van 
theaterschool Het Nest ge-
vraagd om wethouder Gert 
Toonen ter verantwoording 
te roepen na zijn openings-
speech. Met een geweldige 
act van de twee jongens werd 
aan de anti stropdas zijnde 
Toonen een stropdas uitge-
reikt die hij om moest doen. 
Vervolgens werd deze door-
midden geknipt om te laten 
zien dat na het doorknippen 
er geen cultuur meer zou zijn 
in Zandvoort. Toonen moest 
beloven dat hij dit niet zou 
doen maar tot zijn spijt moest 
hij erkennen “geen garantie 
te kunnen geven voor de da-
den van de gemeenteraad”. 
De speelse opening werd 
afgesloten onder de vrolijke 
klanken van een Afrikaans 
combo en daarmee was het 
kunstevenement officieel van 
start gegaan.

Zondag 18 november 2012
Symfonie Orkest “HAERLEM” 

Dirigent: Nicholas Devons
Solist: Mengjie Han, piano

Synfoniëtta - Jan Mul
Symfonie nr. 104 “London” - 

Franz Joseph Haydn
Pianoconcert nr. 1 - Johannes Brahms

Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Haltestraat 10 A/B 
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

fashion

fashion

fashion

MID-SEASON

SALE

vervolg op pagina 3

Super Opkikkerdag!
Even vergeten dat je ziek bent en volop genieten van 
alles wat je leuk vindt. Dat overkwam onze 7-jarige 
dorpsgenoot Florijn en zijn familie. Vorige week vrijdag 
mochten zij deelnemen aan een Super Opkikkerdag van 
de stichting Opkikker. 

De dag zat vol verrassingen 
om even weg te zijn uit de 
dagelijkse, vaak harde realiteit 
van behandelingen en door-
lopende ziekenhuisbezoeken. 
De Eemhof in Zeewolde was 
door Stichting Opkikker voor 
een dag omgetoverd tot een 
waar Opkikkerland waar ruim 
55 gezinnen een unieke dag 
hebben mogen beleven.

Om kwart over negen werden 
Florijn en zijn familie onder 
luid applaus van alle vrijwil-
ligers ontvangen. Het gezin 
kreeg een vrijwilliger toege-
wezen die de hele dag voor 
hen ging zorgen. Na een heer-
lijk kopje koffie voor de ouders 
en gebak voor iedereen mocht 
het gezin unieke reptielen 
bewonderen en vasthouden, 
vliegen in een stoere helikop-

ter en ging Florijn boeven van-
gen met de politie. Vervolgens 
ging het gezin naar het strand 
in Almere Haven waar diverse 
activiteiten voor ze klaar ston-
den, waaronder een officiële 
‘fotoshoot’.

Na deze geweldige dag vol 
leuke activiteiten was het 
tijd om een feestje te bouwen. 
Diverse artiesten traden op en 
er stond een heerlijk buffet 
klaar. Bij het afscheid ston-
den politie en brandweer met 
zwaailichten langs de weg om 
iedereen uit te zwaaien. Een 
super afsluiting van een Super 
Opkikkerdag! 

Voor meer informatie over het 
werk van Stichting Opkikker 
kunt een kijkje nemen op 
www.opkikker.nl.

Florijn poseert met politie en boef



2

WINTERBORREL

met dj erik faase
 let’s Go Dancing!

boulevard barnaart 23  zandvoort
023 57  157  07   www.clubnautique.nl

zondagmiddag 18 november 2012
vanaf 15.00 uur

familieberichten

in memoriam

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
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wegens vakantie 
aangepaste  
openingstijden
van 15 t/m  
27 november:
inloopspreekuur: maandag, woensdag en vrijdag van  
13.00 tot 14.00 uur en op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur 
door waarnemend dierenarts Viviane Miellet. 
op afspraak: maandag, woensdag en vrijdag door  
waar nemend dierenarts Viviane Miellet.
vragen, advies, ophalen voer en/of medicijnen:  
bij assistent Greet tijdens de normale spreekuurtijden.
telefonisch bereikbaar: tijdens openingstijden.

Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | Lijsterstraat 7 |  
2042 ch Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Carpe Diem

Louisa Dijkman - Kool

Loes
weduwe van Wim Dijkman

Amsterdam,                                                                  Heemstede,
27 februari 1935                                              11 november 2012

Ingrid en Tom
 Ben
Edwin en Dane
 Lauren
 Aylin en Alain
Chika en Rik
 Max
 Koen

Correspondentieadres:
Kleverparkweg 62A
2023 CH  Haarlem
Loes is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort. Er is gelegenheid tot afscheid 
nemen en condoleren op donderdag 15 november van 19.00 
tot 19.45 uur. Tijdens dit bezoek bent u in de gelegenheid een 
persoonlijke boodschap op de kist te schrijven. 
De samenkomst voorafgaand aan de crematie vindt plaats op 
vrijdag 16 november om 16.30 uur in de aula van crematorium 
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).
Na afloop ontmoeten wij elkaar, in de stijl van Loes, in de 
ontvangkamer van het crematorium.

“Hé Broertje”
Dag Ton

12-11-’11    -    12-11-’12

Wat mis ik je

Ladies Night in 
Circus Zandvoort 

De film ‘Alles Is Familie’ is voor Circus Zandvoort aanlei-
ding om weer met een Ladies Night te komen. Het wordt 
een speciale avond voor de dames rondom de romanti-
sche komedie die gaat over vasthouden en loslaten.

Lekker een avond uit met 
vriendinnen, lekker bijklet-
sen, filmpje pakken, nog 
meer ‘bijbeppen’, hapje erbij 
en natuurlijk een drankje, 
want anders is het feest 
niet compleet. En omdat het 
Ladies Night is, ook nog een 
tasje vol verrassingen mee 
naar huis nemen. 

In Alles Is Familie is iedereen 
binnen de familie De Roover 
op een punt in zijn leven be-
land waarin het maken van 
cruciale keuzes onvermij-
delijk is. Zo wil Winnie een 
baby, haar man Rutmer 
wil dichter bij zijn gevoel 
komen, zijn broer Charlie 
wil vooral geen verant-
woordelijkheid en hun 
zwager Dick wil zijn 
overleden vrouw terug. 
Pater familias Arend wil 
gelukkig zijn en zijn 
vrouw Jeanette wil 
dat iemand haar wil. 
Kortom een roman-
tische komedie met 

zeer diverse personages en 
dezelfde humor. Je kunt niet 
kiezen wie je ouders zijn. Je 
kunt wél kiezen hoe je ouder 
wordt.

Donderdag 22 november 
19.30 uur staat dus in het 
teken van een nieuwe Ladies 
Night. De kosten bedragen  
€ 12,50 per persoon. Kaarten 
zijn te koop aan de kassa in 
Circus Zandvoort. Let wel, 
verkochte kaarten worden 
niet teruggenomen.

GRATIS KANTOORRUIMTE?
Nee, dat nog net niet. 
Maar wel mogelijkheden om voor een zeer 
laag maandbedrag kantoorruimte te delen. 

Modern kantoorpand aan de rand van 
het centrum. Vaste of flexibele werktijden, 
alles is bespreekbaar.

Bel voor meer info: 
Ferry: 06 - 505 984 66

Lieve Hans,

Bedankt voor je grote inzet voor het behoud 
van de geschiedenis van Zandvoort.
Wat zullen wij jou missen!

Je collega's van het Zandvoorts Museum

waterstanden
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Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 15/11 - 21/11

SINT EN DIEGO de magische bron van Myra  (NL)

ZA-ZO-WO om 13.30 uur 

ASTERIX EN OBELIX bij de Britten – 3D (NL)

ZA-ZO-WO om 15.30 uur

SKYFALL
DO t/m DI om 19.00 uur en 21.45 uur
WO om 21.45 uur

TOUS ENSEMBLE
WO om 19.30 uur

22/11 Ladies Night; ALLES IS FAMILIE
Verwacht: Mees Kees + Koning van Katoren

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

column

Sinds een paar jaar huur ik 
een garage in Zandvoort. 
Niet voor de auto van de zaak 
(ik ben gekke Henkie niet!) 
maar voor de steeds grotere 
hoeveelheid tastbare herin-
neringen uit mijn 56-jarige 
leven. Foto’s, dia’s, platen, 
boeken, tijdschriften met 
artikelen die ik geschreven 
heb, aftershaves en eau de 
toilettes die inmiddels azijn 
zijn geworden, kleding, die 
eens hip was en ongetwij-
feld hip wordt; ik kan ner-
gens afstand van doen. Er 
is iets vreemds aan de hand 
met die garage. Steeds als ik 
daar ga opruimen, laat ik een 
nog grotere puinhoop achter. 
Mijn onwettige echtgenote 
wordt er radeloos van. En 
wat ze ook buitengewoon 
hinderlijk vindt, is als ik zeg: 
“Ik ben maar een uurtje 
weg!” en ik kom vier uur later 
thuis. De garage bevindt zich 
onder de grond, waar mobiel 
telefoonverkeer onmogelijk 
is, dus je kunt begrijpen dat 
ze zich niet alleen realiseert 
dat er weer een zondag naar 
de knoppen is, maar dat ze 
zich ook grote zorgen maakt.

Ik kan er niets aan doen. Als 
ik eenmaal in die garage ben, 
verlies ik elk gevoel voor tijd 
en realiteit. Dan zie ik bij-
voorbeeld een plaat uit de 
sixties en denk ik: “Wow, daar 
was ik ook bij!” Dan dwalen 
mijn gedachten af naar 
een tijd dat ik de Hitweek, 
later Aloha, kocht en naar 
Ad Visser’s Superclean 
Dreammachine luisterde op 
de radio. En voordat ik het 
weet, is het vijf uur ’s mid-
dags en krijg ik een paniek-
aanval als ik op mijn horloge 
kijk. Vervolgens kom ik thuis 
in een huis dat in rep en roer 
is en vraagt mijn eega aan 
me of ik alsjeblieft die glim-
lach van mijn gezicht kan 
halen. Sinds een week 
is het raadsel met de 
garage eindelijk opge-
lost. Want die garage 
bevindt zich pal onder 
het Dolfirama! M
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cartoon - Hans van Pelt

Evenementenagenda

16	 Oomstee	Jazz	-	Met zangeres Mirjam van Dam. 
Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

17	 Beaujolais	primeur	-	Café Neuf, aanvang 21.00 uur

18	 Classic	Concerts	-	Met Symfonie Orkest ‘Haerlem’. 
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur 

18	 Intocht	Sinterklaas	- Strand, thv De Rotonde. 
Aanvang 12.00 uur

18	 Mountainbike	toertocht	- 40 km door duinen 
en strand. Start bij WVZ, 11.00 uur

18	 Rommelmarkt	-	De Krocht, 10.00-16.00 uur

20	 ANBO	Bingomiddag	-	De krocht, 
aanvang 14.30 uur

24	 Sinterklaas	en	de	lachende	Professor	
Sinterklaasshow in De Krocht, 
 voorstelling om 13.00 uur en om 16.00 uur

Raadsel 
opgelost

Werk van Marianne Rebel

Dag van de Mantelzorg gewaardeerd
Afgelopen zaterdag organiseerde Tandem, het centrum 
voor Mantelzorg-ondersteuning in Kennemerland, gezelli-
ge activiteiten voor een groep Zandvoortse mantelzorgers 
in Pluspunt. 

De landelijke Dag van de 
Mantelzorg, afgelopen za-
terdag, is in de regio Ken-
nemerland uitgebreid 
gevierd. Tevens werd aan-
dacht besteed aan het 
10-jarig bestaan van het 
Platform Be  lang en be  har-
tiging Man tel zorg in Ken-
ne mer land. Wet houder 
Andor Sandbergen en Annet 
Hilgersom, mantelzorg-
consulente van Tandem, 
openden de speciale dag in 
Pluspunt. 

Het lijkt voor veel mensen 
zo vanzelfsprekend, ‘man-
telzorgen’, maar vaak komen 
mensen daar onverwacht in 
terecht. Door eigen familie, 
buren of kennissen. Dat le-
vert vaak veel op maar kan 
ook loodzwaar zijn of wor-
den. Gelukkig zijn er speci-
alisten die zich inspannen 
voor deze mantelzorgers en 

Grote variëteit
De kwaliteit van de getoon-
de stijlen en technieken was 
groot en toonde aan dat 
elke deelnemende kunste-
naar in een jaar tijd een ge-
heel persoonlijke werkwijze 
heeft ontwikkeld. Zo was 
BKZ-erelid Marianne Rebel 
terug naar haar oude stijl 
maar dan wel met een knip-
oog naar de oude meesters, 

die vooral mentale en prakti-
sche ondersteuning bieden 
bij allerlei regeltaken die de 
betreffende mantelzorgers 
vrijwel dagelijks ondervin-
den. Daarom ook is een Dag 
van de Mantelzorg een-
maal per jaar een heerlijke 
ontspanning voor de vaak 
veel te zwaar belaste man-
telzorgers. Lekker kunnen 
zeggen, “nu even niet” en je 
lekker laten verwennen. Met 
workshops als Taoïstische Tai 
Chi, bewegen op energie en 
ontspanning, en ‘cupcakes’ 
versieren konden de man-
telzorgers even genieten van 
de tijd voor henzelf. Want 
juist mantelzorgers erva-
ren getoonde erkenning en 
waardering op deze lande-
lijke Dag van de Mantelzorg 
als zeer waardevol. De twee 
georganiseerde workshops 
werden in ieder geval goed 
bezocht en waren voor de 

Donna Gorbani had nieuwe 
objecten met ander materi-
aal maar wel weer kenmer-
kend in haar eigen stijl en 
de fraaie ‘fashion balls’ van 
Hilly Jansen zijn uniek. 

Een leuk detail was de 
groene loper als welkom 
bij bloemist Hanneke Voit, 
waar de kunst van Mona 
Meier te bewonderen was 

vele deelnemers een wel-
kome afwisseling van hun 
zware taak.

en bij atelier Akwaaba met 
glaskunst van Ellen Kuijl 
en de kunstwerken van 32 
amateurs. Een onmogelijke 
taak om alle 40 deelnemers 
bij naam te noemen, ieder 
op zich toonde zijn talent 
op het gebied van schilde-
rijen in olieverf en acrylverf, 
beelden en objecten in uit-
eenlopende materialen, zo-
wel figuratief als abstract. 
Zandvoort heeft beslist de 
allure om als kunstdorp de 
boeken in te gaan. Ook nu 
heeft het talrijke publiek 
veel plezier beleeft aan 
kunst op locatie. 

Of KunstKracht 12 terug 
moet naar oktober of dat 
het gekoppeld blijft aan 
de Na tio nale Kunstweek in 
november, daar zal het BKZ 
bestuur zich over moeten 
gaan buigen. In ieder geval 
kijkt iedereen weer reikhal-
zend uit naar een nieuwe 
KunstKracht 12.

b november	b november b	

(advertentie)

”Psst ... geheimpje!”
Sint en de Pietenband 
komen zaterdagavond
de 24e bij Thalassa.
Jeloi, komt dat zien!

Zie pagina 4

Strandpaviljoen 18
www.thalassa18.nl

vervolg - pagina 1 - KunstKracht 12 
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burgerlijke stand
3 november - 9 november 2012

Geboren:
Ilayda, dochter van: Gevondjan, Anoesj
Chakir Yusuf Nadir, zoon van: Heideman, Jennifer Johanna Jacoba
Florentius Theodorus Alexander, zoon van: van der Sloot, Willem 
Pieter Charles en: Sas, Minoeska

Overleden:
Kramer, Annie Klasien, oud 74 jaar
Tomholt, geb. Overdijk, Maria Gerdina, oud 85 jaar
Meester, geb. Duivenboden, Sara, oud 69 jaar
Zwaanenburg, geb. Boerrigter, Petronella Anna, oud 90 jaar
Halewijn, Hermanus Johannes, oud 93 jaar

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Crèche

Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
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colofon

Voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Denderend door de duinen 	
Wandelen	in	groepsverband	en	leren	over	al	wat	er	leeft.	Verzamelen	
bij	de	Duinrand,	na	afloop	koffie	drinken	bij	Pluspunt.	Ook	bij	regen.	
Inclusief	entree	waterleidingduinen	en	koffie	of	thee	
Dinsdag 10:00 – 11:00  15 januari t/m 26 maart 

Hatha Yoga 	 	

Hatha	yoga	is	gymnastiek	voor	lichaam	en	geest.	Er	wordt	gewerkt	met	
eeuwenoude	bewegingsvormen	en	ademtechnieken.	Dit	brengt	nieuwe	
energie	en	innerlijke	kracht.	Men	leert	rustiger	en	evenwichtiger	te	
worden.	Voor	soepele	gewrichten,	spieren	en	ontspanning.
Woensdag 11:00 – 12:00   9 januari t/m 17 april
Vrijdag 11:00 – 12:00  11 januari t/m 26 april

JazzDance 55+Jong 
Op	hedendaagse	muziek	gezond	en	fit	blijven.	
Elke	week	bewegen	is	gezond.	Op	muziek	bewegen	maakt	het	allemaal	
een	stuk	lichter.	Er	wordt	rekening	gehouden	met	leeftijd	en	vermogen.	
Je	mag	gerust	meedoen	op	een	stoel.
Donderdag 14:30 – 15:30  10 januari t/m 25 april

Nederlands 
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag	10:30	–	11:30	 	 t/m	13	december
	 	 24	januari	t/m	18	april

Glas in Lood 
Voor	beginners	en	gevorderden.	Glas	in	Lood	is	een	oeroude	ambacht	
die	nog	steeds	prachtige	resultaten	geeft.	Met	behulp	van	de	docent	
leert	men	het	glas	te	snijden	en	in	het	lood	te	zetten.	
Woensdag 19:30 – 22:00  30 januari t/m 27 maart

iPad, maak optimaal gebruik van de iPad
Om	de	cursus	te	volgen	dient	u	in	het	bezit	te	zijn	van	een	Apple	iPad,	
deze	moet	echt	van	Apple	zijn!	De	iPad	is	een	zeer	gebruiksvriendelijk	
draagbaar	multimedia	apparaat	met	talloze	mogelijkheden.	
Dinsdag 12:30 – 14:30  22 januari & 29 januari

Typevaardigheid vanaf 8 jaar
We	maken	gebruik	van	het	programma	typeworld.	Je	leert	spelender-
wijs	blind	typen	met	10	vingers!	Het	is	de	bedoeling	dat	de	cursisten	
thuis	10	tot	15	minuten	per	dag	oefenen.
Donderdag 15:30 – 16:45  31 januari t/m 25 april

Bridge voor beginners
Een spel voor hoofd en handen. Over	de	hele	wereld	wordt	
bridge	gespeeld.	Het	is	dus	niet	moeilijk	om	partners	voor	dit	spel	te	
vinden.	Houd	uw	hersenen	in	conditie,	blijf	fit	en	actief.	
Maandag	19:30	–	21:30	 	 28	januari	t/m	22	april

Picasa Fotobewerking
In	deze	cursus	leert	u	in	6	lessen	hoe	u	op	een	leuke	en	makkelijke	
manier	meer	kunt	doen	met	uw	zelfgemaakt	foto's.	
Donderdag 19:30 – 21:30    28 februari t/m 4 april

Excel
het meest gebruikte rekenprogramma
Dinsdag	19:30	–	21:30	 	 26	februari	t/m	26	maart

Medische gym
Speciaal voor rug, nek en andere medische klachten.
Vrijdag	9:30	–	10:30	 	 25	januari	t/m	21	juni

Beeldhouwen en Boetseren
De	cursus	is	bestemd	voor zowel beginners als gevorderden	en	
houdt	rekening	met	de	eigen	vaardigheden.
Maandag	of	Donderdag	19:30	-	22:00		 21	januari	t/m	22	april

Zaterdagavond 24 november 
verwachten wij rond de klok van 20.00 uur 
- als de maan reeds hoog aan de hemel staat - 

eminent bezoek. Zeker is dat de Pietenband 
van Sint Nicolaas komt spelen. 

De Goedheiligman heeft veel over Thalassa 
gehoord en wil dat nu wel eens met eigen ogen zien. 

Maar hij gaf ons wel een paar spelregels! 
Het is een sinterklaasavond voor grote mensen

en dat betekent - hoewel hem dat zeer spijt - dat 
de kleine kinderen deze keer thuis moeten blijven. 

De Pieten zullen hier streng op toezien. 
Zorg wel dat u op tijd in het Grote Boek van Anita 

(023 571 5660) komt te staan ... 

Strandpaviljoen Thalassa. 
Boulevard Barnaart, strandafgang 18.

www.thalassa18.nl

Hendriks
Administratie- en Boekhoudkantoor

023 5737825

De navolgende werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen:
- Boekhouding voor MKB

- Loonadministratie
- Inkomstenbelasting voor particulieren.

Oosterstraat 3, 2042 VE Zandvoort

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg

Wie komt ons team versterken?
Top Thuiszorg is een thuiszorgbureau waar aandacht en kwaliteit 
voorop staan. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen, die het 
leuk vinden om goede zorg en kwaliteit te bieden aan onze cliënten.

Wij zijn op zoek naar:
• verpleegkundigen • verzorgenden • huishoudelijke medewerkers 

Wij bieden goede werkomstandigheden en een goed salaris.
Flexibele uren mogelijk, bv aangepast aan schooltijden.
Voor inlichtingen:
Telefoon: Annemarie Hijner: 023-5714635 of 06-55687677
Email: topthuiszorg@ziggo.nl

BINTANG MAALTIJDBEZORGING

- Oud Hollands dagmenu € 8,50
- Senioren Maaltijd € 8,50
- Oud Hollandse Pannenkoek € 6,--
- Nasi Rames € 9,50
- Nasi Rames Speciaal € 12,--
- Indische Rijsttafel € 17,50 p.p.
Geopend: dinsdag t/m zondag van 12:00 tot 20:00 uur
Bel 023-5712800
Toko Bintang, oud Hollandse en Indische keuken.
Haltestraat 34, 2042LN Zandvoort 

Oud Hollandse en Indische keuken
*NIEuw: Oud Hollandse Pannenkoeken
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Week van het Geld op Zandvoortse scholen
Twee banken hebben dinsdag in Zandvoort stilgestaan bij 
de Week van het Geld, die deze week landelijk gaande is. 
De Heemsteedse SNS Bank en de Zandvoortse vestiging 
van de ABN AMRO Bank zijn naar Zandvoortse basisscho-
len gegaan om leerlingen uit te leggen wat geld is, hoe het 
ontstaan is, wat je ermee kan doen en wat je moet laten. 
Gezien de huidige crisis zeker geen overbodige luxe. 

Directeur van de SNS Bank 
in Heemstede, Zandvoorter 
Minze Zwerver, was dins-

dag te gast bij groep 6 van 
de Duinroosschool. Via aan-
schouwelijk onderricht pro-

aanmelden via tel. 5714131 
of via zandvoort@biblio-
theekduinrand.nl.

Actie voor Zand voortse
goede doelen
DekaMarkt  Zandvoort 
houdt in de periode van 13 
november tot Kerstmis een 
dukatenactie om aan drie 
Zandvoortse goede doelen 
een financiële bijdrage te 
leveren. Klanten ontvangen 
bij aankoop van speciale 
actieproducten een dukaat 
en die mogen ze in één van 
de drie opgestelde bussen 
deponeren. De drie goede 
doelen zijn Nieuw Unicum 
die graag een speciaal 
kerstdorp wil realiseren, 
Stichting De Branding die 
voor haar ondersteuning 
bij het boodschappen doen 
voor dementerende oude-
ren een diepvrieskast wil 
aanschaffen en Stichting 
Pluspunt dat heel graag 
komend jaar weer een kin-
derkamp wil organiseren 
voor kinderen van 8 tot 12 
jaar. Het goede doel met 
de meeste dukaten krijgt 
€ 1.000, de nummer twee 
krijgt € 750 en de derde 
€ 500.

Rommelmarkt
Zondag 18 november vindt 
weer een Zandvoortse 
Rommelmarkt plaats in the-
ater De Krocht. Deze keer is 
de markt iets uitgebreider 
en zullen enkele standhou-
ders het podium innemen. 
Zoals gebruikelijk worden 
uitsluitend tweedehands 
artikelen aangeboden zoals 
antiek, curiosa, verzamelin-
gen, boeken, speelgoed en 
kerstversiering. De bar is ge-
opend voor koffie, drankjes 
en broodjes kroket. Hiervoor 
heeft de beheerder van de 
Krocht in de foyer meer zit-
plaatsen beschikbaar ge-
maakt. De rommelmarkt 
is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur en de toegang is 
gratis.

Carnavalskraker

Verslaggever van de Zand-
voortse Courant Kees Rut-
gers toont niet alleen zijn 
penvruchten maar hij laat 
ook regelmatig zijn stemge-
luid horen in de diverse ca-
fés. Zijn favoriete liedjes zijn 
veelal die van André Hazes 
maar dit keer heeft hij zich 
laten verleiden tot een 
carnavalskraker die op een 
videoclip is gezet. Samen 
met zijn club ‘De Vrienden 
van Kees’ wil hij de zon laten 
schijnen in sombere dagen. 
Zijn advies is: “Als je zingt 
dan wordt je vanzelf blij. 
Probeer het maar!” Niet al-
leen de Telegraaf maar ook 
RTV Noord-Holland hebben 
hem al ontdekt. Wilt u mee-
zingen kijk dan op www.
zeg-kees.nl.

Muzikaal presentje
De bewoners van Huis in 
de Duinen en belangstel-
lenden krijgen zaterdag 
17 november om 14.30 uur 
een muzikaal presentje 
aangeboden. Onderling 
Hulpbetoon bestaat 120 
jaar en heeft het zomerkos-
tuum van het Zandvoorts 
Mannekoor bekostigd, als 
dank voor dit royale ge-
baar biedt het Zandvoortse 
Mannenkoor als tegenpres-
tatie iedereen een gezellige 
middag aan.

Voedselbank
Voor iedereen zijn het moei-
lijke tijden maar speciaal 
voor de mensen die het nog 
moeilijker hebben, zamelt 
Voedselbank Zandvoort op 
zaterdag 17 november van 
10.00 tot 18.00 uur goed 
verpakte producten in, die 

Nee, niet het project ZANDVOORT SCHOON!?; integendeel! Wel 
vragen wij aandacht voor het juiste gebruik van de openbare prul-
lenbakken. 

Verspreid over de gemeente zijn enkele honderden prullenbakken te vinden, bedoeld 
voor klein afval zoals een snoepwikkel, een klokhuis, een blikje, een hondenpoepzakje, 
enzovoorts. In ieder geval zijn ze niet bedoeld voor inwoners of ondernemers die de 
bakken beschouwen als een welkome en makkelijke aanvulling op de normale afval-
bakken. Meestal vlak nadat ze geleegd zijn wordt er weer van alles in gepropt wat er 
niet in thuishoort. Gevolg: uitpuilende bakken, zwerfvuil en een overbezette meldlijn 
van de gemeente.

De komende weken zullen de reinigingscontroleurs nadrukkelijk aandacht besteden 
aan deze merkwaardige vorm van afvalbeheer. Samen houden we Zandvoort Schoon!?

Verdwijnt ZANDVOORT SCHOON!?
naar de prullenbak?

bewaard kunnen blijven tot 
het uitgifte moment in de 
volgende week. Vrijwilligers 
met groene T-shirts delen 
bij de ingang van Vomar 
Zandvoort in winkelcen-
trum Nieuw Noord flyers uit 
met aanvullende informatie. 
Na de kassa staat een tafel 
klaar waar de gekochte pro-
ducten aangeboden kunnen 
worden. 

Asbest 
Vorige week is er asbest 
gevonden onder de grond 
bij de reconstructie van de 
Van Lennepweg. Een aan-
tal Zandvoorters meldde 
dat er nogal slordig zou zijn 
omgegaan met de verwij-
dering daarvan. Volgens de 
gemeente Zandvoort is daar 
niets van waar en is het as-
best door een gecertificeerd 
bedrijf volgens de richtlijnen 
afgevoerd.

Beaujolais Primeur
Ieder jaar op de derde don-
derdag van november wordt 
de eerste wijn van de nieuwe 
oogst, de Beaujolais Primeur, 
vrijgegeven voor de verkoop. 
Café Neuf heeft een traditie 
om deze wijn met gepaste 
eer binnen te halen en de 
gasten te laten genieten. Het 
feestje is komende zaterdag 
en wordt vanaf 21.00 uur 
opgeluisterd door een op-
treden van Different Cook, de 
allround band van Kees Koek.

Lezing in de bibliotheek 
Op woensdag 21 november 
van 19.30 tot 21.30 uur geeft 
Anne Marion Cense, auteur 
en samensteller van het 
boek “Zandvoort op linnen: 
De kustplaats als inspiratie-
bron voor kunstenaars”, een 
lezing in de bibliotheek. Zij 
gaat in op de totstandko-
ming van het boek, gevolgd 
door een chronologische reis 
door de tijd aan de hand van 
de verschillende werken die 
in Zandvoort zijn ontstaan. 
Toegang is gratis, wel even 

beerde hij de kinderen te 
prikkelen tot nadenken over 
allerlei zaken rondom geld. 
De bankdirecteur had diver-
se attributen meegenomen 
die zijn betoog onderstreep-
ten. Om zijn boodschap met-
een in de praktijk te brengen 
kwam hij vervolgens met 
een spel waarbij de leerlin-
gen ‘geld’ konden winnen 
en uiteindelijk kwam hij tot 
een groepje winnaars van 
het spel. 

De leerlingen vonden het 
een zeer leerzame, on-
derhoudende en nuttige 
les. Deze week zullen ook 
veel andere groepen van 
Zandvoortse scholen een 
educatieve les krijgen van 
een van de banken.

Leerlingen van de Duinroos spelen een geldspel

Gemeente Zandvoort

Informatiebijeenkomst over 
ziektekostenverzekering Zilveren Kruis 

De overheid heeft een aantal maatregelen doorgevoerd met betrekking tot de ziektekos-
tenverzekering. Bij verzekerden ontstaan hierdoor veel vragen met betrekking tot hun 
eigen zorgverzekering. Servicepaspoort organiseert op 20 november een informatiebij-
eenkomst voor haar leden.

Tijdens de bijeenkomst, 
dinsdag 20 november van 
13.30 tot 15.00 uur, worden 
de bezoekers door een ver-
tegenwoordiger van Zilveren 
Kruis Achmea bijgepraat 
over deze veranderingen en 
waarom deze wijzigingen 
op stapel staan. Er wordt 
onder andere toelichting 
gegeven op het gebied van 

de wijzigingen rond de 
hoorzorg (gehoorappara-
ten) en worden bespaartips 
gegeven die zowel over de 
basisverzekering als over de 
aanvullende verzekeringen 
gaan. Ook wordt informatie 
gegeven over de voordelen 
van het afsluiten van een 
collectieve zorgverzekering 
via het Servicepaspoort. Er 

zijn afspraken gemaakt over 
premiekorting. 

De bijeenkomst is gra-
tis bij te wonen. Locatie: 
Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de 
Keylaan 24 in Heemstede. 
Aanmelden kan via e-mail 
info@servicepaspoort.nl of 
telefoon 023-8918440. 



www.kaashuistromp.nl

Grote Krocht 3-5, Zandvoort
Bloemendaalseweg 22, Bloemendaal

Zandvoortselaan 175, Heemstede
Barteljorisstraat 11, Haarlem

Meer winkels in: Amsterdam, Alkmaar, Den Helder, Heiloo, Bergen, Noordwijk en Naaldwijk!

Natuur gerijpte echte 
Noord Hollandse Kaas.
Nu 500 gr voor

SMAAQ 
SMEUIG 
PIKANT

5.95

Fijn pikante rood
gewassen korst kaas.

Nu 100 gr voor

TALEGGIO 
SANTI

1.99

COMPLETE 
KAAS FONDUE
400 gram vers gemalen Zwitserse 

Kaasfondue, 1fl .Resplandy 
Sauvignon Blanc,1 franse Baguette &

1 originele Zwitserse Caquelon.
Nu Compleet van €42,50 voor maar

19.95

Aanbiedingen geldig t/m 4 december 2012

(of zolang de voorraad strekt)
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Enkele jaren geleden was Zandvoort de meest MKB vrien-
delijke gemeente van Nederland, iets waar we allemaal 
maar wat trots op waren. Ondanks allerlei activiteiten en 
evenementen om het grote publiek aan te trekken, om 
Zandvoort op de kaart te zetten, zien we dat relatief veel 
ondernemers er mee stoppen waardoor ook meer en meer 
leegstand is waar te nemen. Niet alleen in de horeca is 
dit het geval, ook detaillisten sluiten hun deuren. Is er in 
Zandvoort dan zoveel veranderd sinds we meest MKB 
vriendelijke gemeente van Nederland waren? Dat vraag 
ik me af. 

Buiten de economisch moeilijkere tijden waarin Europa 
verkeert, denk ik dat dit niet het geval is. Natuurlijk, er zijn 
verschuivingen waar te nemen, zoals internet aankopen, 
wie heeft er nu nog een fotorolletje in huis? Postkantoren 
hebben we in Nederland helemaal niet meer, envelopjes 
worden alleen nog door het bedrijfsleven gebruikt, kerst-
kaarten gaan digitaal want PostNL kan niet garanderen 
dat ze op tijd bezorgd worden, zelfs oma is overgestapt 
op e-mail. Als u een printer installeert op uw PC verschijnt 
er op uw bureaublad direct een shop waar u de toner en 
het kopieerpapier (online) kunt bestellen, daarvoor hoeft u 
dus ook niet meer de deur uit. De digitalisering heeft dus 
wel degelijk impact. 

Te veel ondernemers hebben moeite om het hoofd bo-
ven water te houden, het pand aan het Kerkplein waar 
geen enkele ondernemer iets in durft te beginnen, en hoe 
lang heeft de oude Mc Donalds leeg gestaan? Inderdaad 
de mega hoge huurprijzen in Zandvoort zijn er mede de-
bet aan dat ondernemers er mee willen stoppen, om de 
doodeenvoudige reden dat er onvoldoende verdiend kan 
worden. Het hoogseizoen duurt te kort om een heel jaar 
hoge huurprijzen te kunnen betalen. Wat krijg je dan? 
Gelukzoekers die de zomer meepikken en na het seizoen 
met de noorderzon vertrekken, vaak met achterstallige 
huur! De welwillende, al sinds jaar en dag aanwezige on-
dernemers, zowel in de horeca als in de detailhandel, zijn 
er uiteindelijk de dupe van want het legt een negatieve 
sluier over ons dorp die we niet willen.

Laten we gezamenlijk de schouders 
er onder zetten en het aantrekkelijk 
maken en houden om in Zandvoort 
te winkelen, recreëren en te onder-
nemen. 

Nieuwe tijdeN, 
Nieuwe coNdities

uit de hoek vaN 
de oNderNemers

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de onder-
nemers mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de voorzit-
ters van de diverse ondernemersverenigingen, de centrum-
manager en de bedrijfscontactfunctionaris. Deze week 
Raymond van Duyn, voorzitter van Koninklijke Horeca Ne-
derland afdeling Zandvoort, pensionhouder en ondernemer.

Raymond van Duyn
Voorzitter Koninklijke Horeca 

Nederland afd. Zandvoort

Gertenbachreünisten van de lichting 1970-1975/76

Foto's op Facebookpagina leiden tot schoolreünie 

Jaarrondpaviljoens bieden
gratis parkeren op boulevard

Doe-week zorgde voor 
‘Zin in Zandvoort’

Half september verschenen op de Facebookpagina van de toen nog Mavo zijnde Wim 
Gertenbach een heleboel klassenfoto's van weleer. Ook de klassenfoto's van de lichting 
1970-1975/76 kwamen voorbij en daar kwamen zoveel reacties op dat een van de oud-
leerlingen, Noortje Zwart, besloot een aparte Facebookpagina te maken voor bovenge-
noemde jaren. 

De exploitanten van de Zandvoortse jaarrondpaviljoens 
gaan hun gasten compenseren voor het parkeergeld dat 
ze op de boulevards moeten betalen. Dat vloeit voort uit 
het overleg dat zij afgelopen week onder elkaar hebben 
gehouden over hoe om te gaan met de weigering van de 
raad om tijdens de winterperiode het parkeren op de bou-
levards gratis te maken. 

Aansluitend op de Nationale 50+ dag organiseerde VVV 
Zandvoort van 3 tot 10 november de ‘Neem je niets voor en 
doe van alles’-week. Tijdens deze ‘doe-week’ bleek vooral 
de saamhorigheid en samenwerking van de vele Zand-
voortse ondernemers en instellingen, onder inspirerende 
leiding van VVV Zandvoort, een succesformule te zijn.

Tevens ging zij op zoek naar 
de mensen op de foto's. 
Iedereen die zij terug vond 
werd uitgenodigd om aan 

Het in de wintermaanden 
gratis parkeren aan de bou-
levard, dat een paar jaar heeft 
geduurd, is sinds vorig jaar af-
geschaft. Even leek het erop 
dat de gemeenteraad het be-
sluit dit jaar zou terugdraaien, 
maar vorige week woensdag 
besloot de raad toch tot voor-
lopige handhaving van het 
beleid. 

Jasper van het Nederend, ex-
ploitant van strandpaviljoen 
Tyn riep zijn collega’s van de 
4 andere jaarrondpaviljoens 
bijeen voor een brainstorm-
sessie over de vraag hoe 
toch meer gasten binnen te 
krijgen in de winter. Chris 
Steensma van de Haven van 

Doordat het weerbeeld 
langzaam aan steeds beter 
werd, kwamen velen af op 
de speciale aanbiedingen 
en de zeer gevarieerde activi-
teiten die tijdens deze week 
plaatsvonden. Veel positieve 
reacties kwamen er over de 
omvang van de acties en de 
daarbij door de VVV verstrek-
te informatie met o.a. een 
duidelijke overzichtskaart 
waar alle aanbieders te vin-
den waren. Gratis parkeren 
en tientallen andere verlei-
delijke aanbiedingen met 
veelal aansprekende kortin-
gen, voor de doeners onder 
de bezoekers een scala aan 
rondwandelingen, fietsmo-
gelijkheden en interessante 

te sluiten en om ook weer 
oude bekenden aan te mel-
den. “In tijd van een week of 
twee hadden we ongeveer 35 

Zandvoort kwam met een 
voorstel om uit eigen zak de 
gasten financieel te compen-
seren voor het parkeergeld 
dat zij doordeweeks tussen 
18.00 en 20.00 uur moeten 
betalen. Tot en met maart 
2013 wordt bij de gasten het 
bedrag in mindering gebracht 
op de rekening. Op deze ma-
nier willen de jaarrondstrand-
pachters het voor veel men-
sen aantrekkelijker maken om 
op een doordeweekse avond 
naar hun strandpaviljoen te 
komen. De eerste reacties 
zijn zeer positief, velen zijn 
ervan overtuigd dat dit voor 
Zandvoort een mooie pro-
motie is om in de winter het 
strand te bezoeken.

cultuurvriendelijke uitstap-
jes. Juist die grote samen-
hang in het aanbod en de 
gastvrije manier van aanbie-
den is zeker een pluspunt te 
noemen in de Zandvoortse 
dadendrang van onderne-
mers, organisaties en de vele 
vrijwilligers die werden inge-
zet. De bekende slogan ‘Zin 
in Zandvoort’ krijgt dan een 
extra waardevolle betekenis. 

Zeker is ook dat onze Zand-
voortse VVV een belangrijke 
stimulerende en sturende rol 
speelde in een uiterst gezel-
lige en feestelijke week van 
puur Zandvoortse activi-
teit. Volgend jaar toch zeker 
weer!?

oud-leerlingen opgespoord 
en kwam de vraag: waarom 
geen reünie? Ik ben mij er 
ook mee gaan bemoeien en 

samen met Noortje hebben 
we 5 november als datum 
voor de reünie geprikt”, ver-
telt Martje v.d. Klauw. 

Het was bijzonder te er-
varen hoe Zandvoort en 
de Gertenbach leeft on-
der de oud-leerlingen. Er 
werd contact opgenomen 
met Fred van Zanten, de 
huidige directeur en hem 
werd gevraagd of zij een 
rondleiding door de school 
mochten doen. Van Zanten 
was direct erg enthousiast 
en bood aan dat er koffie en 
thee zou zijn, een ruimte om 
elkaar te ontmoeten en bij 
te kletsen. Ook heeft hij de 
nog in leven zijnde leraren 
uit die tijd opgetrommeld 
en zo waren de heren Holt, 
Swanink, Schrage en Kluft 
aanwezig, evenals mevrouw 
Heukeshoven, de admini-
stratief medewerkster uit 
die tijd. Een zeer gezellige 
avond volgde uiteraard.
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van 
brieven te weigeren.

Aan de persoon die het graf van mijn vader heeft vernield, 

Wat heerlijk dat u nog nooit hebt meegemaakt om iemand zo ongelooflijk te missen. Dat, nu de donkere 
dagen voor Kerstmis eraan komen, u gewoon met al de mensen die u dierbaar zijn, samen kunt zijn. 

Wat er bij mij niet ingaat, is dat u willens en wetens een begraafplaats op gaat en iets van een 
herinneringsmonument van een geliefd persoon sloopt en meeneemt. Dit getuigt van een enorm 
gebrek aan respect! Wat fijn dat u niet kunt indenken hoe je je voelt als je aankomt bij het graf 
van iemand die je zo mist en echt je maag voelt omdraaien, de slechte film weer afgespeeld wordt 
en de wonden weer opengereten worden. 

Ik hoop dat u erg blij met uw aanwinst bent en er enorm van geniet! Is het van grote waarde? Mijn 
moeder en ik stellen ondertussen alles in werking om het graf weer te herstellen zodat we op zijn 
sterfdag (19 december) en geboortedag (28 december) niet aan u hoeven te denken, maar hem 
kunnen gedenken. Tussendoor ‘vieren’ we kerst, opnieuw zonder hem.

En aan meneer Meijer, de burgemeester die zich niet kan voorstellen dat zaken verdwijnen omdat 
er geen hek om de begraafplaats staat: u heeft gelijk dat het hek niet alles tegenhoudt, echter 
maakt zo’n hek het wel een stuk lastiger om een begraafplaats te betreden. Dat extra toezicht wat 
er volgens u is, zou dan elders kunnen worden ingezet. 
Aan beiden; ik hoop oprecht dat u nooit de persoon hoeft te zijn die aankomt lopen bij het graf van 
een geliefde en uw maag voelt omdraaien…

Met vriendelijke groet,

Tanja Hempenius

Ongedierte

Al enkele keren hebben er berichten over de overlast van herten in de krant gestaan. Maar nu het 
volgende: in de Hofdijkstraat en A.J. van der Moolenstraat, en omgeving, stikt het van het onge-
dierte. Enkele bewoners vinden het schijnbaar normaal om levensmiddelen c.q. voer neer te gooien 
waar meeuwen, ratten en muizen op afkomen. Binnen enkele dagen hebben onze katten al ratten 
en muizen meegenomen om hun prooi te laten zien. Gelukkig zijn zij zo wijs, door hun instinct, deze 
niet te doden maar ze lopen met deze vieze beestjes wel in ons huis.

Beseffen deze mensen niet, dat dit een gevaar voor onze leefomgeving betekent? Ratten en muizen 
vermenigvuldigen zich razendsnel waardoor het probleem alleen maar groter wordt. Hoe dit probleem 
opgelost gaat worden weet ik niet. Woonstichting De Key en de gemeente Zandvoort laten weinig 
of niets van zich horen.

J.B.M. Zonneveld

Sinterklaas kindershow in theater De Krocht
Vorig jaar was ‘de stoel van Sinterklaas’ verdwenen in the-
ater De Krocht. Dit jaar komen de vrijwilligers van de Sin-
terklaasshow met een nieuwe verhaal: Sinterklaas en de 
lachende Professor.

Natuurlijk zijn de Zing- en 
Zang Pieten en de Spaanse 
Dolores weer van de partij. 
Sinterklaas neemt dit jaar 
ook Tjille Piet mee. Net als de 
vele muzikale Zwarte Pieten 
die Nederland al rijk is, stort 
Tjille Piet zich op een carrière 
in de muziek. De show gaat 
over een verbitterde professor 

die wraak wil nemen. Hij zet 
hiervoor zijn beroemde lach-
drankje in en dat allemaal om-
dat hij jaloers is op Sinterklaas 
en alle Zwarte Pieten. 
Hoe dit spannende verhaal 
afloopt en waarom de pro-
fessor jaloers is op de Zwarte 
Pieten, zal 24 november te 
zien zijn in theater De Krocht 

in deze gloednieuwe show 
vol spanning en avontuur. Er 
zijn twee voorstellingen, een 
om 13.00 uur en daarna nog 
een om 16.00 uur. De entree 
bedraagt € 7,50 per persoon 
inclusief een cadeautje voor 
jong en oud. Kaarten zijn te 
koop via www.onair-events.
nl of de voorverkoopadressen: 
Sheila’s Koffiehuis en Broodjes 
op het Gast huisplein, theater 
De Krocht aan de Grote Krocht 
en snackbar de Oude Halt aan 
de Vondellaan.

Nieuwe politiechef Zandvoort 
is jong en dynamisch

Zandvoort heeft sinds korte tijd een nieuwe politiechef: 
Michel Groenendaal. De officiële functienaam is teamchef 
Kennemer Kust. Daaronder vallen behalve Zandvoort ook 
Bloemendaal en Heemstede. Best een groot gebied, waar-
van Zandvoort in de zomer het meest dynamisch is.

Groenendaal, 38 jaar jong, 
oogt enthousiast en ont-
spannen en is duidelijk in 
zijn sas met zijn nieuwe job. 
Hij werkt al circa twaalf jaar 
bij de politie. Na zijn studie 
Marketing en Management 
koos hij niet voor de com-
merciële kant, maar voelde 
hij zich meer maatschap-
pelijk betrokken. “Dat werd 
dus de politie. Ik heb de po-
litieopleiding gevolgd, ben 
straatagent geweest en 
heb recherchewerk gedaan”, 
vertelt hij. Daarna is hij op-
geklommen tot hoofd P&O 
van heel Kennemerland. 
“Daar was ik bezig met 
personeelszaken en orga-
nisatie. Minder direct po-
litiewerk, maar wel heel 
breed en gevarieerd”, aldus 
de nieuwe chef. Nu dus te-
rug in het middelpunt van 
het dagelijkse politiewerk? 
Groenendaal: “Ja, ik vind 
het heel leuk. Kennemer 
Kust, onderdeel van politie 
Kennemerland, telt circa 125 
mannen en vrouwen. We 
vormen een goed en hecht 
team.” 

Net nu hij is ingewerkt, gaan 
per 1 januari de politieafde-
lingen op de schop met de 
invoering van de Nationale 
Politie. Politie Kennemerland 
gaat dan op in Korps Noord-
Holland en Kennemerland 
wordt een politiedistrict 
met vier robuuste wijk-

teams. Kennemer Kust blijft 
bij deze grote operatie ge-
spaard. Het politiebureau 
Zandvoort wordt nieuw 
leven ingeblazen en wordt 
zelfs belangrijker. Van hier-
uit worden meer politieta-
ken gedaan met meer me-
dewerkers; zo komt het hele 
rechercheteam, dat nu ook 
deels in Heemstede zit, naar 
Zandvoort. Omdat het ge-
bouw vrij gedateerd is, zal er 
het een en ander aangepast 
worden om aan de eisen van 
deze tijd te kunnen voldoen. 
Groenendaal hoopt daarbij 
op uitbreiding van de no-
dige apparatuur. “Zo ben ik 
heel blij met het nieuwste 
apparaat dat wij nu heb-
ben, in feite een hele grote 
iPad, waarmee alle came-
rabeelden uit het centrum 
haarscherp kunnen worden 
bekeken”, zegt hij met glim-
mende ogen.

Over de samenwerking met 
burgemeester Niek Meijer 
is de politiechef prima te 
spreken. “De burgemeester 
voelt zich nauw betrokken 
waar het gaat om veilig-
heid. Dat is voor ons als po-
litie prettig. Mede daardoor 
mogen wij stellen dat er in 
Zandvoort steeds minder 
geweldsincidenten voorko-
men. Ook de relschoppers 
uit Amsterdam, die elk jaar 
als het mooi weer wordt 
proberen Zandvoort onveilig 

te maken, worden door het 
actieve beleid van de bur-
gemeester en politie buiten 
de deur gehouden, waardoor 
de overlast beperkt blijft. 
Natuurlijk is er hier ook wel 
criminaliteit, maar dat be-
vindt zich in een grijs gebied. 
Ons wijkteam bemoeit zich 
er niet zo mee, dat doet een 
speciaal rechercheteam van 
de politie Kennemerland. 
Maar Zandvoort heeft zeker 
niet meer criminele activi-
teiten dan andere dorpen 
en steden”, weet hij.

Wat heeft Michel Groenen-
daal met Zandvoort en komt 
hij in Zandvoort wonen? “Ik 
ben een IJmuidenaar en zie 
veel overeenkomsten met 
Zandvoorters. Ze zeggen al-
lebei waar het op staat, recht 
voor zijn raap. Daar hou ik 
van. Ik ben net met mijn 
vriendin en onze kinderen, 
een meisje van vier en een 
jongen van één, verhuisd 
van IJmuiden naar Uitgeest. 
Nu weer verkassen zit er op 
korte termijn denk ik niet in”, 
verduidelijkt hij.

Door zijn nieuwe werkzaam-
heden, verhuizing en de aan-
dacht die hij zijn gezin wil 
geven, komt Groenendaal 
niet toe aan zijn hobby’s, zo-
als voetbal: “Ik heb vrij hoog 
gespeeld als keeper, maar 
nadat ik mijn schouder had 
gebroken, was dat over. Om 
in conditie te blijven loop ik 
nu hard, probeer te skiën in 
de winter en ik sport natuur-
lijk bij de politie. Dat is nood-
zakelijk, want als politieman 
moet je natuurlijk fit zijn.”

Hij heeft duidelijk zin in zijn 
nieuwe uitdaging. “Het voor-
deel van politieman zijn in 
een dorp, hoewel Zandvoort 
zomers net zo groot is als 
een stad met al die toeristen, 
is dat je dicht bij de bevol-
king staat. En dat helpt zeker 
om rottigheid en misdaad 
goed te kunnen aanpak-
ken”, sluit hij af. Namens de 
Zandvoortse Courant veel 
succes gewenst. 

Politiechef Michel Groenendaal



10

Politiek verslag - Raadsvergadering d.d. 6 en 7 november

Een ding is overduidelijk: Zandvoort zal fors moeten bezuinigen
Vorige week dinsdag en woensdag was de raad tijdens de Algemene Beschouwingen het 
op grote lijnen met elkaar eens. Vanwege de zwaarte van de geagendeerde onderwer-
pen stelde de voorzitter voor om de besluitvorming naar de woensdag te verplaatsen. 
De knelpunten in het parkeerbeleid leidden tot lange discussies en de teneur van de Al-
gemene Beschouwingen die daarna werden voorgelezen, was somber. Wethouder Gert 
Toonen voorspelde namelijk een groot tekort in zowel het lopende boekjaar als in de 
komende jaren.

Tijdens de discussie over 
de knelpunten in het par-
keerbeleid tekende zich een 
meerderheid af die maar 
mondjesmaat wilde toege-
ven aan de wensen van een 
groot deel van de bevolking 
van Zandvoort. De college 
ondersteunende partijen 
VVD, CDA en PvdA, geza-
menlijk een meerderheid in 
de raad, kwamen met een 
voorstel om tot één systeem 
te komen voor alle wijken. 
Daar zouden eventueel klei-
ne aanpassingen per wijk 
kunnen worden ingevoerd. 
Volgens Wilfred Tates (VVD) 
zouden er grote problemen 
kunnen ontstaan maar zijn 
partijgenoot Jerry Kramer 
bestreed dat. De beide he-
ren kregen verbaal ruzie en 
ook de VVD-fractievoorzitter 
Ellen Verheij moest het ont-
gelden. Zij vroeg om een 
schorsing die maar liefst een 
kwartier duurde, daarna was 
de hitte uit de lucht. De door 
het APRZ gevraagde enquête 
werd van tafel geveegd om-
dat de partijen van mening 
zijn dat er genoeg informatie 
is ingewonnen. Wel zal het 
parkeerbeleid geëvalueerd 
worden. Wethouder Andor 
Sandbergen kan dus weer 
verder met het huidige be-
leid, met slechts kleine aan-
passingen. 

Algemene 
Beschouwingen 
Na de knelpunten discus-

sie was het tijd voor de 
Algemene Beschouwingen 
waarin iedere partij zijn licht 
liet schijnen over het afge-
lopen jaar maar ook een blik 
in de toekomst wierp. Zoals 
hierboven al gemeld was de 
teneur zeer sober. Men is zich 
terdege bewust van het feit 
dat de gemeente Zandvoort 
in zwaar weer is beland en de 
broekriem behoorlijk aan zal 
moeten trekken. Kortingen 
op bestaande sociale voor-
zieningen als bibliotheek 
en Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning zullen nood-
zakelijk zijn, net als efficiën-
ter werken en inkopen. 

Ontwerpbegroting
De discussie over de Ont-
w e r p  b e g r o t i n g  w e r d 
woensdag gevoerd. In hun 
Al ge mene Beschouwingen 
stelden de partijen bezui-
nigingen voor die zouden 
moeten leiden tot het op-
lossen van het tekort. Zo 
wil Sociaal Zand voort (SZ) 
dat het contract dat de ge-
meente heeft met de orga-
nisatie van Olympia’s Tour, 
wordt verbroken. Willem 
Paap vindt het niet kies dat 
er aan de ene kant een hoop 
geld betaald wordt voor een 
evenement en aan de an-
dere kant de sociaal zwak-
keren van Zandvoort wel-
licht een korting krijgen op 
voorzieningen. De volledige 
Algemene Beschouwingen 
van de diverse partijen kunt 

u vinden op www.zand-
voort.nl.

Grote financiële zorgen
Wethouder Toonen sprak: 
“Terecht maakt de raad zich 
zorgen over de begroting. 
Het college deelt die zorgen 
want de tegenvallers zijn ste-
vig. De schuldpositie van de 
gemeente Zandvoort is niet 
bepaald rooskleurig. Daar 
moeten we alert op zijn. De 
vele grote projecten staan 
aan de basis van deze schul-
den. We zullen anticyclisch 
moeten investeren.” Hij wees 
er wel op dat de begroting 
sluitend was en dat die ook 
zo zal blijven. De gemeente 
mag namelijk geen negatie-
ve begroting bij de provincie 
inleveren. Wel zal een aan-
tal maatregelen genomen 
moeten worden om de te-
genvallers van dit boekjaar, 
rond € 850.000 bovenop het 
tekort van de Voorjaarsnota 
2012, op te kunnen vangen. 
De wethouder Financiën be-
loofde in de Najaarsnota, die 
eind november het licht zal 
zien, met voorstellen in die 
richting te komen.

Minderen in uitgaven
Wethouder Belinda Görans-
son, die de door omstandig-
heden afwezige wethouder 
Sandbergen verving, zei dat 
het groen in het centrum 
van Zandvoort minimaal van 
kwaliteit zal gaan worden. 
“Wij geven 1,2 miljoen extra 

uit vergeleken met verge-
lijkbare andere gemeenten. 
Het plan om bloembakken te 
adopteren heeft negen reac-
ties opgeleverd, ook van be-
woners die ten noorden van 
de spoorlijn wonen”, zei zij. 
Voor wat betreft haar eigen 
portefeuille zei Göransson 
dat het toerisme de kurk is 
waar Zandvoort nog steeds 
op drijft. Toch zal ook de 
VVV komende jaren minder 
subsidie gaan ontvangen. 
“We kunnen wel inkomsten 
uit het toerisme genereren 
maar er zijn bepaalde on-
dergrenzen bereikt”, aldus de 
wethouder. Als projectwet-
houder LDC meldde zij dat er 
ten aanzien van de Blauwe 
Tram en de indeling daar-
van studies worden verricht 
en dat zij over de parkeerga-
rage met ontwikkelaar AM in 
gesprek is.

Twee lijnen
Burgemeester Niek Meijer 
probeerde uit te leggen wel-
ke richting Zandvoort uit zou 
moeten gaan. “Een begroting 
is een spanningsveld, je wilt 
vooruit kijken maar we leven 
in het nu en hier. Het is heel 
verantwoordelijk werk. We 
moeten keuzes voor nu ma-
ken en tegelijkertijd ook een 
stuk naar voren kijken. Twee 
lijnen lijken voor Zandvoort 
belangrijk: de regionale sa-
menwerking of ambtelijke 
capaciteit inkopen bij gro-
tere gemeenten. Dat is een 
ingewikkeld traject. Heb 
je dan nog wel bestuurlijk 
contact met de inwoner, is 
de vraag. Ook Zandvoort zal 
aan die discussie deel moe-
ten nemen. Participatie is 
belangrijk, evenals kennis, 
kunde en ervaring vanuit de 
samenleving”, aldus de bur-

gemeester. Verder meldde 
hij dat een grote ergernis 
van heel veel Zandvoorters, 
het fietsen tegen de richting 
van de Haltestraat in, niet de 
grootste prioriteit heeft. De 
raad zou hierover kunnen 
beslissen. De gemeente zou 
dan meer handhavers aan 
moeten nemen maar daar 
zit uiteraard ook een kosten-
plaatje aan vast. 

Open discussie
Na deze inleidingen stelde 
de voorzitter een open de-
bat voor dat deze keer niet 
via hem zou hoeven te gaan. 
“U kunt dat aan”, was hij 
van mening. Uit de discus-
sie bleek dat er veel meer 
samengewerkt moet gaan 
worden tussen de diverse 
partijen en dat er impopu-
laire maatregelen getrof-
fen zullen moeten worden. 
Welke, daarin verschillen 
de partijen sterk van me-
ning. Zo wil de VVD abso-
luut geen verhoging van de 
OZB, die bijvoorbeeld OPZ 
wel wenst. Fractievoorzitter 
van de ouderenpartij Carl 
Simons ziet nog meer moge-
lijkheden om de gemeente 
meer inkomsten te bezorgen 
en hij noemde de erfpacht 
en de pacht voor het circuit. 
Volgens Michel Demmers 
(GBZ) had de wethouder 
Financiën het goed gedaan. 
Hij is van mening dat wie 
zijn verleden niet kent, niet 
naar de toekomst kan kijken. 
Maar ook is hij van mening 
dat de subsidies op sport 
gekort kunnen worden en 
noemde een bedrag van 
4,3 ton. “Ga thuis bewegen, 
ik vind dit geen wettelijke 
taak”, sprak hij. Toonen legde 
op verzoek van Verheij (VVD) 
uit hoe het met de kortingen 

op de WMO zit: “De WMO 
gaat uit van ‘iedereen moet 
mee kunnen doen’ maar 
we hebben er een beperkt 
budget voor gekregen. We 
hebben € 200.000 minder 
gekregen uit het gemeen-
tefonds. Die moeten we uit 
eigen middelen bijbetalen 
als bijvoorbeeld een huis-
houdelijke hulp meer kost. 
Iedereen ziet dat het zo niet 
kan.”

Besluitvorming
Het voorstel over het par-
keerbeleid van VVD, CDA en 
PvdA werd in meerderheid 
aangenomen. Het winter-
parkeren zal voorlopig niet 
terug keren. OPZ trok haar 
motie om daar weer toe te 
komen terug. De motie van 
SZ om het parkeren voor ge-
handicapten in Zandvoort 
gratis te maken werd met de 
stemmen van VVD en CDA 
tegen in meerderheid aan-
genomen. De ontwerpbe-
groting werd goedgekeurd, 
met de stemmen van GBZ, 
GL, D66 en Carl Simons te-
gen, maar met dien verstan-
de dat er na het verschijnen 
van de Najaarsnota opnieuw 
gediscussieerd zal worden 
over de voorstellen van het 
college om bezuinigingen 
door te voeren. Een viertal 
amendementen en ook vier 
moties werden door de di-
verse partijen ingediend, 
vaak in gezamenlijkheid. 
Daarbij was het opmerke-
lijk dat SZ zijn amendement 
over Olympia's Tour introk 
en de motie die vroeg om 
een hek rond de Algemene 
Begraafplaats unaniem 
werd aangenomen. De veror-
deningen op de Leges en de 
Belastingvoorstellen werden 
eveneens aangenomen.

Alle Zandvoortse Ondernemers zijn van harte welkom 
Op de jAArlijkse OndernemersAvOnd

Vanavond, donderdag 15 november, in De Haven van Zandvoort. Ontvangst 19.30 uur, aanvang programma 20.00 uur
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De houtsculptuur is onthuld

Hotel Wüst (later het Grand Hotel) met 260 bedden | Foto: Anth. Bakels

De Wurf onthulde kunstwerk 'met een luchtje’ Symfonie Orkest ‘Haerlem’ 
bij Kerkpleinconcerten

Mirjam van Dam 
in Oomstee Jazz

Terugkijken met weemoed 

Een kunstwerk met een ‘luchtje’. Dat is het resultaat van 
een prijsvraag die Staatsbosbeheer uitschreef voor het be-
denken van nieuwe bestemming voor een eeuwenoude 
eikenstam. De ruim 200 jaar oude eik behoudt in deze 
nieuwe vorm de poortwachtersfunctie van Duinvliet, een 
van de oudste landgoederen in nationaal park Zuid-Ken-
nemerland.

Komende zondag vindt weer een Kerkpleinconcert van de 
stichting Classic Concerts plaats in de Protestantse kerk. 
Het Symfonie Orkest ‘Haerlem’ zal, onder leiding van diri-
gent Nicholas Devons, een optreden verzorgen. Met solist 
Mengjie Han op de vleugel zullen werken van Franz Joseph 
Haydn, Johannes Brahms en de Haarlemse componist Jan 
Mul gespeeld worden.

Zang en theater; daarmee beschrijft men de ambities van 
Mirjam van Dam het best. Zij studeerde in 1998 met een 
9,5 af aan het Conservatorium in Hilversum. Van Dam zong 
en speelde onder andere in theaterproducties als ‘Singing 
Apart Together’, ‘The show must go on’ en in de speelfilm 
‘Shouf shouf habibi’. 

Een enthousiast publiek was vrijdagavond aanwezig bij 
de Genootschapsavond in de gezellig ingerichte zaal van 
theater De Krocht. Nadat voorzitter Carl Simons het wel-
komstwoord had uitgesproken was de microfoon voor An-
kie Joustra, die een boeiende lezing gaf over het toerisme 
in Zandvoort tot 1940.

De laatste werd bekend door 
zijn kerstlied ‘Midden in de 
Winternacht’ en de filmmu-
ziek die hij componeerde voor 
de speelfilm ‘Fanfare’ van Bert 
Haanstra. De dubbelmars 
daaruit is uitgebracht onder 
de titel ‘Fanfare in Es’. Solist 
Mengjie Han (1989) kreeg zijn 
eerste pianolessen op zesja-
rige leeftijd. Vanaf 2000 stu-
deerde hij aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag 
en sinds 2008 studeert hij 
aan het Conservatorium in 
Amsterdam. Han won prij-
zen op onder andere het 
Steinway Pianoconcours, het 
YPF Nationaal Pianoconcours, 
het Prinses Christina Concours 
en het International Maria 
Campina Pianocompetition.

Dirigent Nicholas Devons (’50) 
is in Engeland opgegroeid. Hij 

Mirjam van Dam is zeer 
veelzijdig. Zo toerde zij met 
Laura Fygi en haar band door 
Azië, zong ze met salonorkest 
Rouge & Noir en de bigband 
The Glenn Miller Orchestra, 
en won ze met de band Ziel 
de singer-songwrighter wed-
strijd ‘Mooie Noten’. Eveneens 
stond zij op jazz- en poppo-
diums, in binnen- en buiten-
land. In ’02/’03 stond zij met 
haar eerste solo-muziekthe-
aterprogramma op de plan-
ken: ‘How to get rid of Bette 
Midler’. Hierin combineerde 
ze al wat haar lief is: muziek, 

Aan de hand van oude te-
keningen en foto’s werd de 
opkomst van het toerisme 
belicht en dat begon al 
bijna 200 jaar geleden. In 
1795 woonden slechts 722 
mensen in ons dorp en in 
1832 bedroeg dat aantal 920 
personen. Het eerste loge-
ment met 14 luxe kamers 
werd in 1826 aan de kop 
van de Kerkstraat gebouwd: 
badhotel W. Driehuizen, een 

Op vrijdag 9 no-
vember onthulde 
de Zandvoortse 
folklorevereniging 
De Wurf, in sa-
menwerking met 
Staatsbosbeheer 
en sponsoren, een 
ruim vier meter 
hoge houtsculp-
tuur bij de oude 
poort van het land-
goed Duinvliet, te-
genover landgoed 
Els woud, tussen 
Haarlem en Over-
veen. De bewoners 

komt uit een muzikale familie; 
op zijn achtste is hij met viool 
begonnen. In 1979 werd hij tot 
het Sweelinck Conservatorium 
in Amsterdam toegelaten om 
viool bij Mark Lubotsky te stu-
deren. In 1983 haalde hij zijn 
orkestdiploma en in 1984 zijn 
diploma uitvoerend musicus. 
Vanaf 1990 ging hij zich steeds 
meer met orkestdirectie bezig 
houden. Vanaf november 2002 
is hij de vaste dirigent van het 
Symfonie Orkest ‘Haerlem’.

Voor de pauze hoort u 
Synfoniëtta van Jan Mul en 
vier delen uit de Symfonie nr. 
104 ‘London’ van Franz Joseph 
Haydn. Na de pauze staat 
het Pianoconcert nr. 1 van 
Johannes Brahm op de rol. De 
kerk gaat om 14.30 uur open, 
het concert begint om 15.00 
uur. De entree bedraagt € 5.

kleinkunst, drama en humor. 
Met haar jazz- en kleinkunst-
achtergrond is de combinatie 
van deze genres niet meer 
dan logisch voor haar. 

Morgen, vrijdag 16 novem-
ber, zingt Mirjam met een 
prachtig stel muzikanten 
in café Oomstee. Clous van 
Mechelen op tenorsaxofoon, 
Nick van den Bos op piano, 
Eric Heijnsdijk op contrabas 
en Menno Veenendaal op 
drums zullen haar begelei-
den. Aanvang 21.00 uur en 
de entree is gratis. 

tuinder uit de Bollenstreek, 
die regelmatig in Zandvoort 
kwam om zeesterren te ko-
pen die hij voor de bemes-
ting gebruikte. Vooral de 
zee- en binnenbaden waren 
een grote trekpleister. Al snel 
volgde het Groot Badhuis 
met 26 kamers, dat er ook 
voor zorgde dat het zand-
pad van Heemstede naar 
Zandvoort bestraat werd en 
de Hogeweg werd aange-

van het Ramp laankwartier 
bedachten samen met 
Staats bosbeheer het ont-
werp.

Meer dan 200 jaar heeft 
de prachtige eik dienst ge-
daan als poortwachter van 
landgoed Duinvliet. Maar 
vorig jaar viel definitief 
het doek; de boom was op. 
Staatsbosbeheer heeft afge-
lopen winter de zieke boom 
van de laatste takken ont-
daan. Maar daarmee is hij 
als blikvanger zeker niet ver-
loren. Als eerbetoon aan de 
boom en de geschiedenis die 
hij vertegenwoordigt, schre-
ven de boswachters een 
prijsvraag uit. De bewoners 
van het Ramplaankwartier 
werd gevraagd om een 
sculptuur te bedenken voor 
de oude eikenstam. Het 
resultaat is een sculptuur 

legd. Veel later, in 1897, werd 
het gebouw voorzien van 
een tweede verdieping en in 
1919 volgde zelfs een derde 
laag.

Andere bekende namen van 
luxe hotels uit het einde van 
de 19e eeuw zijn: Hotel Von 
Kaufman, Hotel d’Orange, 
met als telefoonnummer: 
1, voor met name veel vors-
ten van Duitse staatjes en, 
zoals alom bekend, Keizerin 
Sissi, die in 1884 hier drie we-
ken verbleef. Bij het op het 
strand gelegen Badkantoor 
Neptunus kon men een bad-
pak huren voor 10 cent en 
een badmuts voor 5 cent. Als 
je een tienrittenkaart kocht 
om met een grote koets te 
water te gaan, kostte dat het 
flinke bedrag van 3 gulden. 
In het Grand Hotel K. Wüst, 
met 260 bedden en als nou-
veauté een hydraulische lift, 
moest men fl. 6,50 neertel-
len voor een dagverblijf, 
maar dat was wel inclusief 
logies, ontbijt, lunch en diner.

Vanzelfsprekend zorgde de 
feestelijke opening van de 
treinverbinding in 1881, niet 

waarin natuur, cultuur, verle-
den en heden samenkomen.

Het beeldhouwwerk was tot 
de onthulling op 9 novem-
ber geheim gebleven, maar 
er was al wel verklapt dat er 
een ‘luchtje’ aan zou zitten. 
Authentieke Zandvoortse 
vislopers van De Wurf heb-
ben de onthulling opge-
luisterd. En wat dat ‘luchtje’ 
was? Vroeger liepen de 
Zandvoortse vislopers langs 
de eik naar Haarlem en om 
dat te herdenken, staat er 
een visloopster bovenop het 
beeld en bestaat de stam uit 
visemmers met vissen. Bij 
café de Stinkende Emmer, 
even verderop, werd halt ge-
houden om wat te rusten en 
werden de emmers vis voor 
de deur in de zon gezet. Niet 
bepaald bevorderlijk voor de 
lucht, natuurlijk.

alleen naar Haarlem maar 
aangesloten op het ach-
terland van Duitsland, voor 
meer toeristen en dus meer 
logiesgelegenheden. De 
prachtige foto’s gaven een 
goed beeld van de grandeur 
uit die tijd, evenals die van 
de vele fraaie souvenirs uit 
de collectie van Arie Koper 
met meestal afbeeldingen 
van deze hotels. De moder-
nere tijd werd kort bespro-
ken met onder andere beel-
den van Paviljoen Riche en 
het motorbootbassin in het 
Noorderbad. 

Na de pauze vond de verlo-
ting van veertien fraaie prij-
zen plaats waarna nog met 
veel plezier werd gekeken 
naar een oude ‘ondernemers’ 
film met diverse reclame-
uitingen van de lokale mid-
denstand. Ook de bouw van 
het Huis in de Duinen en de 
watertoren kwam uitvoerig 
in beeld. Het was een ple-
zierige en leerzame avond, 
waarbij toch met enige wee-
moed gekeken werd naar de 
tijd, waarin het toerisme in 
Zandvoort zulke prachtige 
gebouwen deed verrijzen.



Ondernemend Zandvoort 
heet Sinterklaas hartelijk welkom

NIEUW NIEUW NIEUW

HAIRSTROKES
Bij HAIRSTROKES wordt er een pigment in de huid gebracht d.m.v.
een snel bewegend naaldje. Zo ontstaan er getekende haartjes 
 in de wenkbrauwen die er natuurlijk en haarscherp uitzien.

€237,50
WIMPEREXTENSIONS
Maken mascara, wimper verf of wimper kruller overbodig.
De wimpers worden per haartje bevestigd aan uw eigen wimpers 
en zijn bestand tegen water, traanvocht, licht, zon en zee.

€85,-

* van € 237,50 voor € 199,-

* van € 85,- voor € 65,-

SINT AANbIedINg

* bij inlevering van deze advertentie

Boeren gatenkaas
1kilo € 8,95

Uit de notenhoek:
Herfstmix 1/2 pond € 3,95

Uit de keuken van Fleur:
Kaassoep

Haltestraat 38, tel. 5715000Specialist voor al uw bloemwerken.

Ook voor een gezellige 
bos losse bloemen!!!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

De hele maand november bieden wij u echte 
wollen dekbedden en wollen onderdekens aan 

voor de helft van de prijs. 

Deze wol van onze Texelse schapen staat er om 
bekend dat het een heilzame werking heeft voor mensen 

met reuma, artrose en spier- en gewrichtsklachten.

4 seizoenen dekbed
140x200 € 109.-   €  55.-
140x220 € 119.-   €  59.-
200x200 € 159.-   €  79.-
240x200 € 219.-   €109.-
240x220 € 239.-   €119.-
 
wollen onderdekens
  80x200 €  98.-   € 49.-
  90x200 €  98.-   € 49.-
140x200 € 149.-  € 75.-
160x200 € 179.-  € 89.-
180x200 € 198.-  € 99.-

HEINTJE DEKBED OUTLET
RAADHUISPLEIN 3-ZANDVOORT

TEL:0654776087
MAANDAGS EN DINSDAGS GESLOTEN

50%
KORTING

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort 
Tel:023-5735002 

di t/m vrij 9:00 - 18:00  za 9:00 - 17:00

              Sint cadeautip!!!
      v.a. € 24,95

Senz stormparaplu
Violen en

najaarsbeplanting

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
023-5719345

zandvoort@dobeywinkel.nl
www.dobey.nl

Alles voor je huisdier!
Bord zandvoort.indd   1 2-9-2011   13:57:16



Smakelijke aanbieding:
een keuze uit 5 gerechten
voor maar € 10,- per gerecht.

1  Giros
2  Kipfilet
3  Souzouki
4  Mousaka
5  Souvlaki
Deze gerechten worden geserveerd 
met frites, rijst, salade en tzatziki. 
U kunt natuurlijk ook van de 
gewone menukaart bestellen.

www.filo
xenia.info

Aanbieding:
Een heerlijke roomboter amandelstaaf, 

van € 5,85 voor € 4,95

Volop heerlijke 
speculaas lekkernijen verkrijgbaar

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 

La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

De nieuwe lunchroom 
in Zandvoort 

met huiskamersfeer…

Wat wij belangrijk vinden is dat iedereen die binnenkomt zich thuis voelt, 
er zijn verschillende kranten die op onze leestafel klaarliggen o.a. 
Haarlems Dagblad, NRC & Telegraaf, uiteraard beschikken wij ook over 
een free Wifi spot.

Veel van onze producten worden zelf gemaakt, waaronder onze huisgebraden 
rosbief en filet Americain, die wij serveren op vers afgebakken oerbrood, 
baguette of zachte bol. Tevens hebben we een broodje v/d week & wekelijks 
vers wisselende huisgemaakte soep. Onze weekbroodjes en soep kunt u via 
onze website, Facebook of ons krijtbord buiten op de stoep bekijken…
Ook verzorgen wij catering, (zakelijk) ontbijt, brunch of lunch, feesten, 
partijen en bezorgservice…

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10:00- tot 17:00 uur

Haltestraat 57, 2042 LL Zandvoort 
t. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

Tegen inlevering van deze bon 
ontvangt u het 2e kopje Lavazza koffie gratis
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www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

Actie vanaf 
donderdag 15 november
t/m zondag 18 november

 Fijn Volkoren, zonder hele korrel € 1,75

 2 pakjes roomboter speculaas met of 
 zonder amandeltjes € 5,95

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Beveiliging voor particulier en bedrijf

Bel voor vrijblijvend advies

020 - 6595558
www.hbalarmsystemen.nl

Het is weer vroeg donker. 
Het aantal inbraken 
neemt toe. Geef inbrekers 
geen kans, beveilig uw 
woning of bedrijf goed!

Tijdelijke actie
Compleet alarmsysteem

vanaf € 750,- 
(excl. BTW)

Alarm:

Privémening over Private Banking: 

 ?neduoh raakle tiu kjilekaz ne évirP‘ 
Ik probeer ze juist zo veel mogelijk te 
combineren. Mijn private banker 
moet daar ook in mee kunnen gaan.’

Private banking is voor iedereen anders. Daarom willen wij graag weten wie 
u bent, wat u drijft en waar u heen wilt. Zodat u later kunt doen waar u 
vandaag over droomt. En vandaag kunt doen waar u later geen spijt van krijgt. 
Kijk voor meer informatie op abnamromeespierson.nl, of neem contact op  
met ABN AMRO MeesPierson Kennemerland, Piet Jonkers, 06 - 51817944 of 
Esther Kos, 06 - 10974369.

Hij komt…….Hij komt…….
Maar eerst komt…….

“De Seniorenvereniging Zandvoort”
Bel 5717225 of 5712136

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld
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Waar ooit dolfijnen en zeeleeuwen hun kunstjes ver-

toonden aan het publiek in het voormalig Dolfirama, 

is eind oktober een zeer grote hennepkwekerij ont-

dekt met duizenden wietplantjes. Het eens zo be-

roemde flipperbassin heeft na de sluiting diverse be-

door Nel Kerkman

Van Dolfirama naar hennepkwekerij
&Heden  Verleden

Na de doorstart trok het Dolfirama te weinig bezoekers
Foto: archief GOZ, bld20938

Zomer Keur op bezoek bij dolfijn Puck in Brugge

Aan het Burgemeester van 
Fenemaplein werd in 1967 
begonnen met de bouw 
van een dolfinarium: het 
Dolfirama. Het pand kostte 
destijds 2 miljoen gulden 
en werd in opdracht van 
Nico Bouwes gebouwd, die 
het vlakbij gelegen hotel al 
exploiteerde. Op vrijdag 25 
april 1969 werd het pand 
feestelijk geopend. 

Goede tijden
Het Dolfirama was een van 
de grootste dolfinariums in 
Europa, het hoofdbassin had 
een volume van 1 miljoen li-
ter zout water, had de afme-
tingen van 28 x 10 meter en 
was 4 meter diep. Het hele 
jaar door werd vier keer per 
dag een demonstratieshow 
van drie kwartier gegeven. 
De Amsterdamse dierentuin 
Artis was nauw betrokken bij 
de verzorging van de dolfij-
nen en zeeleeuwen. In 1977 
bezat het Dolfirama 6 dol-
fijnen en 5 zeeleeuwen. Het 
Dolfirama was een geweldi-
ge toeristische trekker voor 
Zandvoort en menig kind 
heeft in het bootje gezeten 
dat werd voorgetrokken door 
een dolfijn.

Slechte tijden
Circa 10 jaar liep het goed 
met het Dolfirama maar 
begin jaren ’80 ging het 
steeds slechter met de ex-
ploitatie. Iedere financiële 
steun vanuit de lokale en 
regionale overheid ontbrak. 
De inmiddels nieuwe eige-
naar, de Canadees Michael 
Hordo, vond dat het verlies-
gevende Dolfirama dicht 

moest. Hij had een soort 
toeristenoord Amerikaanse 
stijl voor Zandvoort in ge-
dachten. Dolfijnentrainer 
John Slootmaker besloot om 
het wereldrecord ‘onderwa-
ter verblijven’ te gaan verbre-
ken om aandacht te vragen 
voor de situatie. Ook was er 
een tv-interview en begon 
de 27MC-vereniging onder 
leiding van de IJmuidenaar 
Van Schuilenburg een regi-
onale actie om sluiting te 
voorkomen. Het mocht al-
lemaal niet baten. Nadat 
Slootmaker het Dolfirama 
nog enige dagen gekraakt 
had omdat de dolfijnen ver-
kocht dreigden te worden 
aan een reizend dolfijnen-
theater, begonnen er zich 
donkere wolken samen te 
pakken boven het gehele 
Hordo-concern (het voor-
malig Bouwes-concern) en 
werd het faillissement uit-
gesproken.

Vernieuwd Dolfirama
Slootmaker liet de moed 
niet zakken en richtte de 
stichting Dolfirama op om 
te redden wat er te redden 

viel. Uiteindelijk lukte het en 
op 29 april 1983 gingen de 
deuren van een vernieuwd 
Dolfirama open met een 
groots openingsfeest. Maar 
de geheel nieuwe shows 
trokken niet het verwachte 
aantal bezoekers. Omdat de 
rekeningen niet meer be-
taald konden worden, viel 
in 1988 uiteindelijk het doek 
definitief voor het Dolfirama 
en werd het pand verkocht 
aan autobedrijf Versteege. 
De plannen voor het ge-
bouw waren om er onder 
meer een klein automu-
seum in te vestigen met 
daarboven appartementen, 

maar de benodigde vergun-
ningen daarvoor zijn nooit 
verkregen. Zandvoort had 
andere plannen met de 
Middenboulevard.

Dolfijnen
De Zandvoortse Zomer Keur 
maakte een spreekbeurt 
over het Dolfirama en kwam 
tot de ontdekking dat na 
sluiting van het Dolfirama 
drie van de zes dolfijnen 
naar het net verbouwde 
Boudewijnpark in Brugge 
waren verhuisd. Zij ging met 
haar vader naar Brugge en 
zag hoe dolfijn Puck (’66) 
haar kunsten vertoonde in 
de shows. Daar hoorde zij 
ook dat dolfijn Linda in Italië 
was en dat dolfijn Tex in Zuid 
Frankrijk aan ouderdom is 
overleden. De dolfijnen Puck 
en Linda hebben beiden nog 
kinderen gekregen van Tex. 
Dus toch nog een eind goed, 
al goed verhaal voor de die-
ren. Nu nog een goede be-
stemming voor het pand.

Bron: Zoosite. 
Foto’s: archief GOZ en Edwin 
Keur

stemmingen gehad; van witte markt, skatebaan tot 

uiteindelijk dus een wietplantage. Ondanks de mooi 

geverfde panelen aan de buitenmuren staat het ge-

bouw aan de boulevard er verlaten bij, wachtend op 

betere tijden. 

Weer

Temperatuur

Max 8 7 11 10

Min 0 4 5 7

Zon 40% 40% 15% 30%

Neerslag 10% 15% 45% 55%  

Wind zzo. 3 zo. 3 zzw. 4 zzw. 4

Tot het weekend 
nog nagenoeg droog

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De stroming behoudt voorlo-
pig een zuidcomponent en in 
deze periode van het jaar be-
tekent dat niet automatisch 
hoge temperaturen. Een ge-
deelte van de luchtaanvoer 
komt namelijk vanaf het 
Europese vasteland dat ge-
durende de nachtperiode al 
flink afkoelt. Overdag kruipt 
het kwik weliswaar op dank-
zij de zon, maar veel meer 
dan 10 graden zit er meestal 
niet in. Bovendien is de kans 
op mist en lage wolkenvel-
den in deze situatie relatief 
groot.

Geen overtuigend zonnige 
dagen meer in Zandvoort 
vanaf nu, maar een vrij grote 
kans op hardnekkige wol-
kenpartijen waarbij het dus 
wel droog blijft. De wind uit 
zuidelijke richtingen houdt 
zich vooralsnog koest, dus 
het weer blijft tamelijk kalm. 
Wel neemt de luchtkwaliteit 
geleidelijk af met de aan-
voer van lucht uit Duitsland. 
Vooral in de winterperiode 
zie je dat regelmatig als een 
situatie met een hardnekkig 
hogedrukgebied soms wel 
tien dagen kan aanhouden.

Tegen het einde van de week 
en in het weekend zien we 
weer wat oceanische be-
moeienissen met ons weer. 

Enkele storingen proberen 
ons via het westen te berei-
ken en mogelijk lukt dat ook 
wel. De kans op wat regen 
neemt dan ook toe vanaf vrij-
dag. Van een doorbraak naar 
zeer wisselvallig en onstui-
mig herfstweer lijkt evenwel 
nog geen sprake.

De vooruitzichten voor de 
middellange termijn ogen 
wel interessant momen-
teel, althans voor diegenen 
die van winters getint weer 
houden. De laatste week van 
deze novembermaand zou 
wel eens koud kunnen gaan 
verlopen met noordoosten-
winden. Iets dat je trouwens 
vaak ziet in de laatste fase 
van de slachtmaand. 

Bijzonder koud eind novem-
ber werd het voor het laatst 
in 1993 toen er zelfs al ge-
schaatst kon worden in Zuid-
Kennemerland. Overdag 
bleef het kwik toen steken 
op bijna -5 graden. Ook in 
1999 was het tijdelijk zeer 
koud met in de duinen tot -15 
graden vlak boven de grond 
tijdens de koudste nacht.

Meer weerinfo (lange ter-
mijn) via de site 
www.weerprimeur.nl. 

weerman Marc Putto 

Na een zeer langdurige wisselvallige periode is het deze 
week de beurt aan een nagenoeg droog weerbeeld. Een 
krachtig hogedrukgebied boven Oost-Europa straalt hele-
maal uit richting de Benelux en ook Nederland profiteert 
van de invloed van dit hoog.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) netwerk 

of advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl Met garantie.
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Fiat Punto Go

Bj. 2001, zwart metallic, 
stuurbekrachtiging, alles 
electr. APK oktober 2013, 

140.000 km, € 1.750. 
Bekijk de auto op  

www.autoverkoper.nu 
 of bel Patrick van 

Kessel 06-55383624 
.........................................................

Bankstel te koop
2+3-zits, roodbruin, 

in prima staat,
€ 125 

Tel. 5719880

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu veel nieuwe kerstspullen!

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: 
do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Timmerwerk en 

Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende 

offerte voor gedegen 
vakwerk op basis van 
een laag uurtarief?

Belt u dan 
06-150 80 441

.........................................................
Op korte termijn op 

zoek naar een 
betaalbare stucadoor? 

Bel voor een vrijblijvende 
prijsopgave naar 

Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Hoveniersbedrijf 

Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 

023-5353591 
of 06-22209568

Gespecialiseerd in Porsche 
en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

 Voor uw APK, 
alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 
0653231754

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet (*vergoed 
door zorgverzekering) 

.........................................................
Sinterklaas bij jou thuis?

Deze week: 
Aanbieding vanaf 50 euro
Professionele Sinterklaas 

en Zwarte Piet komen 
graag bij u thuis!
Meer informatie: 
tel. 06-19427070, 

e-mail: Info@onair-events.nl
Ook te boeken 

voor kinderfeestjes! 
www.onair-events.nl 

.........................................................
Zoek je werk?

Kijk op:
www.ruudzander.nl

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Pedicure Carla
gespecialiseerd in het 

behandelen van 
ingegroeide teennagels 

en het verwijderen 
van pijnlijke likdoorns. 

Gediplomeerd in 
de reumatische- en 

diabetische voet. 
Pro-voet lid. 

15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919  

www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
 Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

15 december: 
kerstmarkt Zandvoort
op het Gasthuisplein. 
Boek ook een kraam: 
Info@onair-events.nl

Tel: 0619427070
 www.onair-events.nl

.........................................................
Beloning € 100! 

voor getuige van ongeval
in Oranjestraat. 

Op 14-08-2010 remde 
een fietser achter een rode 
auto, sloeg over de kop en 
bleef bewusteloos liggen. 

Slachtoffer werd met 
ambulance naar zie-

kenhuis vervoerd. 
Svp dringend mailen naar: 

peter.bertram@
netcologne.de

.........................................................
Piano te koop

merk “Lehmann”
hoog model, bruin.
heel mooie klank.

prijs € 250,-
Tel: 5717063

.........................................................
Bouw- en 

renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort). 

Schilderwerk, stucadoren, 
badkamers en keukens.

Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit tegen 

Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212

.........................................................
Schrijf in uw agenda: 

eind januari
The Hedi’s International

.........................................................
Te koop:

1 bolderkar € 15; 
1 fietsaanhangkar € 35;

 1 racefiets Koga Miyata € 45; 
1 sportfiets € 25. 

In opslag in Aalsmeer. 
tel. 5715244

Beauty for You at 
Slender You

GEZICHTSBEHANDELING
(reinigen, peeling/

lysing, met borstelap-
paraat of vapozone, 

kleimasker met
 etherische olie, daarna 
een verzorgende crème) 

voor € 27,50. 
Bel snel 

voor een afspraak! 
Tel. 06-19413733

Hogeweg 56A – Zandvoort
.........................................................

1 december 
gezellige kerstmarkt
in het jeugdhuis van 
de Protestantse Kerk 
van 10.00-16.00 uur. 
Met mooie kaarten, 

kerststukjes, koffie met 
gebak en mooie dingen

.........................................................
*Touch of life*

Massagetherapie
RSI, (rug)pijn, burn-out

Medical massage is
het 100% natuurlijke 
alternatief! Effectief

klachtverlichtend. Info:
www.massagezandvoort.nl

Kosterstraat 11-tel. 
06-55931928

.........................................................
Te huur 

garagebox aan 
De Schelp. 

Excl. elektra.
Tel. 06-24220366

.........................................................
Tentamen/examentraining

Economie, Wiskunde 
en M&O

Gerichte aanpak, 
goede resultaten. 

Voor studenten statistiek 
en bedrijfseconomie

jose-kremer@online.nl
06-13002004

Z A N D K O R R E L S
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Tegeltje

Uitgesproken!

Jezelf blijven ontwikkelen. Dat was de stelregel die ik 
altijd van mijn vroegere werkgever meekreeg. Per jaar 
tenminste één cursus, opleiding of training volgen. 
Enigszins gericht op het zakelijke vlak uiteraard, want dan 
is de werkgever meestal bereid om alles te vergoeden. 
Communicatietraining, Onderhandelen, Klantgericht sa-
menwerken, Omgang met lastige mensen, of zelfs BHV 
en een OR training. Ik kan ze stuk voor stuk nog voor de 
geest halen. Vooral de rollenspellen, want daar keken we als 
team altijd tegenop. Precies zo’n onbeschofte, vervelende 
persoonlijkheid voor je die je tot wanhoop dreef, en dan de 
rust bij jezelf weten te houden en met kennis de ander tot 
bedaren proberen te krijgen.

Maar het hoeft natuurlijk niet altijd op zakelijk gebied te 
zijn. Jezelf ontplooien op het persoonlijke vlak kan ook op 
vele manieren: op het gebied van intelligentie, spiritualiteit, 
hobbymatig, ambities, creativiteit, sportiviteit, noem maar 
op. Iets dat je drijft. Alleen draai je dan zelf voor de kosten 
op. Maar zo een investering is het waard. Ook al onthoud 
je maar één stelling, dan heeft dat in ieder geval indruk op 
je gemaakt. Zo koos ik er jaren geleden voor om het roer 
om te gooien, en voltooide na een half jaar mijn workshop 
creatief schrijven. Wat daaruit voortvloeide zijn dromen 
geweest die uit zijn gekomen, die voor die tijd alleen nog 
als aspiraties in mijn gedachte leefden. Of leer nieuwe din-
gen samen! Gewoon omdat je het leuk en gezellig vindt. 
Zo zijn manlief en ik vorige week teruggekomen van onze 
werkweek taal- en kookles in Calabrië, Zuid Italië. Voor een 
rollenspel draai ik mijn hand niet meer om intussen!

Jezelf ontplooien kan nooit lang genoeg duren, al dacht de 
politiek daar, bij studenten, anders over. Het is een flinke 
discussie waard geweest, waarbij genoeg terechte vragen 
op tafel lagen. Neemt niet weg dat jezelf ontwikkelen al-
tijd iets nieuws kan brengen, je kan 
versterken, of je meerdere kanten van 
een mening kan laten zien. Altijd doen 
dus, als de kans zich voordoet. Alleen 
niet teveel tegelijkertijd.

Jezelf ontwikkelen

‘Wat nou Redbull, 
alleen jij geeft 
mij vleugels!’

Iedereen kent het begrip ‘DJ’ wel. Soms wordt daar wat 
lacherig over gedacht. Uitspraken als “Dat is geen mu-
ziek” en “Het is een duur woord voor plaatjes opzet-
ten” worden maar al te vaak in de mond genomen. Het 
tegendeel bewijst de twintigjarige draaitafelartieste 
Maxime IJgosse uit Zandvoort.

door Maxim Roos

Maxime is amper een jaar bezig met deze vorm van mu-
ziek. Het is haar passie waar ze dagelijks mee bezig is. 
Muziekkennis is de eerste vereiste, gevolgd door de techniek 
die je in huis en in je hoofd moet hebben om een dansvloer 
aan het dansen en het springen te krijgen. Het is allesbehalve 
makkelijk om de platen naadloos in elkaar over te laten lopen 
en als dat nog niet moeilijk genoeg is moet Maxime ook nog 
haar zenuwen onder controle hebben. Want ook een DJ kent 
plankenkoorts namelijk. 

In de korte tijd dat ze achter de draaitafel staat, is ze elke 
zaterdag al te vinden in een club in Hillegom. Via Dave Stuart, 
die haar onder zijn vleugels heeft genomen, is ze in Club 
Doubler terecht gekomen. In Zandvoort heeft ze het alle-
maal geleerd. Veel meekijken hoe Dave het doet is het begin 
geweest. Niet kort daarna heeft DJ Maxie haar eerste begin-
nersset gekocht om thuis veel te oefenen. Naast de techniek 
is de muziekkeuze en de interactie met het publiek minstens 
zo belangrijk. Maxime draait voornamelijk stijlen als House 
en Reggaeton maar soms gooit ze er ook een heerlijke mee-
zinger in of zelfs een Hardcore nummer. Daar komt de inter-
actie van het publiek bij kijken, want een goede DJ herkent 
direct welke muziekstijl aanslaat bij het publiek.

Haar grote droom is nog om in Spanje voor een groot publiek 
te draaien. Maxime heeft daar acht jaar gewoond en later in 
haar leven wil ze daar weer naartoe verhuizen. Toch is haar 
ideaal om voor een intiem gezelschap op te treden. Grote 
feesten zijn prachtig maar voor Maxime gaat er niks boven de 
charme van een club, met een vaste stek achter de draaitafels. 
Tot die tijd is haar prioriteit om elke dag weer bij te leren en 
om naam te maken in het nachtleven. 

Het meisje dat vroeger de mensen serveerde op het strand, 
is uitgegroeid tot een gangmaakster die de menigte bedient 
met opzwepende muziek. Het publiek heeft niet door hoe 
hard het werken is om met chirurgische precisie een reper-
toire letterlijk in elkaar te draaien. Componeren is nog toe-
komstmuziek maar wie weet kunnen we over een jaar of 
vijf wellicht weer een DJ aan het lijstje ‘beste exportproduct’ 
toevoegen.

Haar draai gevonden
Interview
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Met al zijn prachtige kleuren en 
vormen is de herfst weer in topvorm!

Maxime IJgosse



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013)

2013

Dat lekker zo lekker kan zijn…..
Boerenkaas met truffel,
vol, geurig, grote klasse!

Nu 250 gram slechts € 5,95

Verse Wildzwijnsbout
Normaal € 24,00 per kg.

voor pashouders nu € 19,95 per kg.
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand november voor Pashouders:

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie schilderijen

binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2012

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december, 
bij u thuis bezorgd. Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

Wilt u ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00 

Meetingpoint: 
De Haven van Zandvoort

Korting van 10% 
op een 10-strippenkaart

Proefles is altijd gratis 
en in te schrijven via 

www.thebootcampclub.nl

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 

remco@thebootcampclub.nl

PERSONAL TRAINER
1e maand 
10% korting 
Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Nu met Zandvoort Pas;
HOT CHOCOLATE
MASSAGE
www.PrAkTijkixCHEL.NL

wELLNESSPrAkTijk

10%
kortin

g
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK Beseft u dat u 
honderden euro’s per jaar 
kunt besparen als u nú uw 
overlijdensrisicoverzekering 
oversluit?

Kom langs voor een gratis 
check-up…no cure no pay!

Frank Paap • 06 -15 502 368
fpaap@deleader.nl

www.deleader.nl/haarlem
De Hypotheekleader is gevestigd aan Kleine Krocht 2!

THOMASHUIS ZANDVOORT
zoekt een

HUISHOUDELIJK 
MEDEWERKER

20 uur per week
(maandag t/m vrijdag 9.00u-13.00u)

Nieuwsgierig?
Voor meer informatie neemt u contact op met Reina Cornelisse.
Mail naar reina.thomashuis@live.nl 
of per telefoon op 023-5715769

Uitnodiging
Workshop 22 november

‘Omgaan met ruzie en agressie’
Als kinderen ruzie maken, vechten of zelfs agressief worden, kan het moeilijk zijn voor 
ouders hoe te handelen. ‘Wanneer kom ik tussen beiden?', ‘Hoe kan ik ze weer kalmeren?’ 
Allemaal vragen waarmee u als ouder/opvoeder van een kind te maken kunt krijgen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Zandvoort organiseert een workshop Positief opvoe-
den rondom het thema ‘Omgaan met ruzie en agressie’. Aan bod komt hoe u kunt omgaan 
met lastig gedrag zoals ruzie en agressie. Waarom maken kinderen ruzie en welke vaardig-
heden kinderen nodig hebben om met frustratie om te gaan en conflicten op te lossen.

De workshop is interactief voor ongeveer 12 ouders en opvoeders van kinderen in de 
leeftijd tot 13 jaar. Martika Kloppenburg, verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg 
0-4 jaar en Carolyn Fromberg van de GGD 4-12 jaar geven de workshop die wordt afgewis-
seld met filmpjes en oefeningen met andere deelnemers. U krijgt een eigen werkboek met 
achtergrondinformatie over het thema en oefeningen. Aan het eind van de workshop heeft u 
een eigen opvoedaanpak ontwikkeld die u meteen thuis in de praktijk kan brengen. 

Datum: 22 november 2012 
Tijd: van 20.00 – 22.00 uur 

Locatie: CJG Zandvoort, Dr. Jac. P. Thijsseweg 24a
Kosten: toegang gratis!

Reserveren: Bent u geïnteresseerd en wilt u de lezing graag bijwonen, 
meldt u zich dan aan via info@cjgzandvoort.nl o.v.v. workshop 22 november. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van het CJG, 
Karin van der Arend 06 10793223 of k.vanderarend@jgzkennemerland.nl 

www.cjgzandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Professionele	voor-	en	naschoolse	opvang	voor	kinderen	
van	groep	1	t/m	8	van	alle	Zandvoortse	basisscholen.

Ook	tijdens	vakanties.
Voor	vervoer	wordt	gezorgd.

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor	meer	informatie	belt	u	naar:	5740330	of	5740333

Flemingstraat	55,	2041	VW		Zandvoort	

Buitenschoolse opvang De Boomhut

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Laat u niet verrassen 
door de winter…

De temperatuur daalt, dus tijd om de auto winterklaar 
te maken. Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

• Winterbanden
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden  
een GRATIS winterpakket.

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013



>>> Zie vervolg op pagina 22 >>>

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

van de werking of het in werking hebben van een inrichting 
in de zin van Wet Milieubeheer   

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 16 november 2012  gedu-
rende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Zand-
voort, Swaluëstraat 2, Zandvoort en bij Milieudienst IJmond 
Stationsplein 48b, Beverwijk. 

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk 
zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht 
aan Milieudienst IJmond,  Postbus 325, 1940 AH Beverwijk 
onder vermelding van ‘zienswijzen actualisatievergunning 
Manege de Baarshoeve, Keesomstraat 15, Zandvoort’.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uit-
eindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een 
zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en 
men belanghebbende is.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze 
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent 
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouw-
plannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze 
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of 
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons 
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden ge-
maakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling 
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent 
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht 
de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal dit 
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Mr. Troelstrastraat 48, kappen boom in achtertuin, verzon-
den 07 november 2012, 2012-VV-108.

Bentveld:
- Westerduinweg 32, kappen van 18 bomen, verzonden 05 
november 2012, 2012-VV-113.
- Westerduinweg 38, kapen vier bomen in achtertuin, ver-
zonden 07 november 2012, 2012-VV-112.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ geno-
men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt 
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 

Deelgebied 3 
Strandpaviljoens 4/6/7/8/9/10/11/12
 Zondag 23 juni  (zonder strandpaviljoen 9)
 Zaterdag 27 juli 
 Zaterdag 31 augustus 
 Zaterdag 28 september (alleen strandpaviljoen 9)

Deelgebied 4 
Strandpaviljoens 13/14/15/16/17/18/19
Zondag 7 juli 
 Zondag 21 juli
 Zondag 6 oktober 

Deelgebied 5 
Strandpaviljoens 20/20A/21/22/23/24/25/26
 Vrijdag 21 juni 
 Zaterdag 20 juli 
 Zaterdag 17 augustus

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Bentveld:
- Duindoornlaan 37, kappen van een boom in voortuin, 
ingekomen 02 november 2012, 2012-VV-122.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunning 
ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen ken-
baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe 
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen 
tot het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubli-
ceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaar-
schrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing 
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas 
dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Indien 
wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - 
besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep 
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens zijn een actualisatievergun-
ning te verlenen voor het in werking hebben van Manege 
de Baarshoeve:

Voor: Manege de Baarshoeve 
Locatie: Keesomstraat 15
Activiteiten: het oprichten, het veranderen of veranderen 

Gemeentelijke publicatie week 46 – 2012

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 45 en 
de verdere in week 45 door het college genomen besluiten 
zijn in week 46 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien 
bij de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

 
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 20 november 2012 
om 20.00 uur.
 
Raad-Informatie 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen uit het college
4. Vragen aan het college
5. Aanpassing gebouw De Blauwe Tram
6. Vaststellen bestemmingsplan partiële herziening Zand-
voortselaan 345-347
7. Vaststellen reparatieplan partiële herziening bestem-
mingsplan Middenboulevard
8. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum
9. Najaarsnota
10. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en com-
missieleden
11. Rondvraag
12. Sluiting
 
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de 
onderwerpen op de agenda.
 
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U 
vindt de meest recente agenda en alle informatie op de 
website van de gemeente.

Melding kennisgeving incidentele festiviteiten 
strand 2013

De incidentele festiviteitendagen voor het strand in 2013 
zijn als volgt vastgesteld:

Deelgebied 1
Strandpaviljoens 1A/1B/1C
 Zaterdag 15 juni  
 Zaterdag 6 juli  
 Zaterdag 3 augustus  

Deelgebied 2 
Strandpaviljoens 1/2A/2/3/5
 Zaterdag 22 juni 
 Zaterdag 13 juli 
 Zaterdag 10 augustus 
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Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zand-
voort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het 
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een 
bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort 
op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet 
u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 46

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur. 

Op zoek naar werk 
of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Moeizame maar verdiende overwinning

15-over-rood koppeltoernooi voor Theo Keur en Martin Spaans

De handbalsters van ZSC hebben afgelopen zondag een 
moeizame zege op de reserves van Zaanstreek behaald. In 
Zaandam werd het uiteindelijk toch nog verdiend 11-13 en 
gingen de twee punten mee naar Zandvoort.

Afgelopen weekend organiseerde Laurel & Hardy alweer voor de derde keer het jaarlijkse 
biljarttoernooi ‘15-over-rood’ voor koppels. Ruim dertig deelnemers gingen drie dagen 
lang met elkaar de strijd aan voor de beslissende finaleplaatsen. 

Coach Djurre Boukes had 
voor aanvang van de wed-
strijd een simpele opdracht: 
verdedig als de vorige wed-
strijd en ga beter met de kan-
sen om. Die opdracht werd 
in eerste instantie heel goed 
uitgevoerd want binnen een 
mum van tijd stonden onze 
dorpsgenoten met 0-5 voor 
en was er in feite niets aan 
de hand. Maar halverwege de 
eerste helft leek het wel of de 
Zandvoortse dames het ge-

Theo Keur en Martin Spaans 
waren met hun gedegen 
overwinningen en voor-
zichtige spel in de voorron-

hoorlijk gelijkmatig waarbij 
het verschil bleef bestaan in 
het voordeel van ZSC. Helaas 
moest Manon van Duijn met 
een flinke handblessure 10 
minuten voor tijd het veld 
verlaten. Gelukkig bleek uit 
de röntgenfoto’s dat er niets 
gebroken was. 

Scores ZSC: Lucia vd Drift 4; 
Romena Daniels en Laura 
Koning ieder 3; Manon van 
Duijn 2 en Martina Balk kon 1 
keer het net vinden. Komende 
zondag speelt ZSC niet. 
Zondag 25 november is om 
10.35 uur in de Korver Sporthal 
Westsite uit Amsterdam de 
volgende tegenstander. 

ten tegen Jeroen v.d. Bos en 
Willem Esveld, die eveneens 
al hun eerdere tegenstan-
ders van de tafel hadden 

noeg vonden en namen dui-
delijk gas terug. Zaanstreek 
rook bloed en zette nog even 
aan waardoor het binnen de 
kortste keren drie keer het 
Zandvoortse doel wisten te 
vinden. Zandvoort kreeg in 
die fase wel een paar flinke 
kansen maar verzuimde die 
te verzilveren. De rust ging 
bij een krappe voorsprong 
van 5-7 in.

De tweede helft verliep be-

des op vrijdag en zaterdag 
absoluut favoriet. Hun uit-
eindelijke overwinning in de 
finale moesten ze bevech-

handbal

biljart

Lions verliest met opgeheven hoofd
van titelkandidaat

Afgelopen zaterdag moest het eerste heren team van The 
Lions aantreden tegen de reserves van Alkmaar Guardians, 
de kampioen van vorig jaar. De Alkmaarders waren tot dan 
toe ongeslagen en dat zijn ze nu nog steeds.

Beide teams begonnen de 
wedstrijd heel fanatiek, 
echter door (te?) strenge 
scheidsrechters stond na 
drie minuten in het eerste 
kwart de teller al op 14 ge-
floten persoonlijke fouten. 
Lions liet zich hierdoor een 
beetje uit het veld slaan en 
Alkmaar liep uit naar een 21-
14 stand na het eerste kwart. 
In het tweede kwart ging het 

als ze dichterbij kwamen, 
was er een Zandvoortse 
blessure. Peter Sterker, Ron 
van der Meij en Philip Prins 
raakten alle drie geblesseerd. 
“Hoewel we bleven knok-
ken konden we het gat niet 
dichten. Al met al hebben 
we Alkmaar laten werken 
voor de punten”, aldus de 
nieuwe voorzitter van Lions 
en woordvoerder Sander 
Verboom. De eindstand werd 
uiteindelijk 59-52. Topscores 
Lions: Niels Crabbendam 17, 
Sander Verboom 15, Maurice 
Fiekert en Ron van der Meij 
ieder 10 punten.

beter, in de achtste minuut 
stond Lions nog maar 1 punt 
achter, 30-29. Toch wisten 
de Alkmaarders uit te lopen 
naar een 39-29 ruststand.

De tweede helft kenmerkte 
zich door veel inzet en nog 
veel meer pech. Onze plaats-
genoten knokten zich steeds 
weer binnen het bereik van 
Alkmaar, maar iedere keer 

basketbal

gespeeld. Een spannende 
finale volgde waarin Keur 
de eerste wedstrijdpunten 
wist te noteren. Maar ook 
Willem Esveld gaf steeds 
goed partij en noteerde een 
paar prachtige voltreffers. 
Uiteindelijk wist het team 

Keur/Spaans een belang-
rijke voorsprong op te bou-
wen en kon Keur uiteindelijk 
de laatste winnende treffer 
plaatsen. 

Uitbater Ron Brouwer had 
dankzij vele sponsors een 

tafel vol met prijzen die aan 
de vele finalisten werden 
uitgereikt. Uitslag: 1: Theo 
Keur en Martin Spaans; 2 
Jeroen v.d. Bos en Willem 
Esveld; 3 Ron de Jong en Jan 
Koper; 4 Henk Koning en 
Peter Bouweriks.
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Driebandenspecialist Dick 
Jaspers bij café Oomstee

ZHC wint van 
directe concurrent

Woensdag 21 november is de bekende Nederlandse pro-
fessionele driebanden biljarter Dick Jaspers te gast in café 
Oomstee waar hij vanaf 16.00 uur te volgen is. Rond 18.30 
uur start Dick Jaspers met een uitgebreide demonstratie.

Uit tegen het Amstelveense Myra, een naaste concurrent 
voor de titel, wisten de Zandvoortse hockeysters dat het 
zondag niet echt gemakkelijk zou kunnen gaan worden. 
Iedereen was erg gemotiveerd om mooie wedstrijd neer te 
zetten, meldde coach Jeroen Hofman daarom.

Ultieme reden van uitbater 
Ton Ariesen om hem uit te 
nodigen is het 50-jarig hu-
welijksfeest van ‘zijn’ eerste 
teamspeler Henk v.d. Linden. 
Vanaf 16.00 uur is het al ge-
nieten van vooral de drieban-
dentechniek, want dan start 
de speciale aangeboden 
training van Dick Jaspers aan 
Henk v.d. Linden. Het wordt 
een bijzondere ontmoeting 
tussen twee rasbiljarters die 
elkaar al jaren eerder ont-
moetten. In het professionele 
circuit staat Jaspers bekend 
als een rustige en sportieve 

De eerste helft ging Myra erg 
goed van start en Zandvoort 
had niet echt een antwoord 
hierop. Door geconcentreerd 
te blijven en uit te gaan 
van eigen krachten, kwam 
Zandvoort steeds beter in 
de wedstrijd en nadat Ilja 
Noltee de 0-1 aantekende, 
was het even later opnieuw 
Noltee, die zich tot ‘woman 
of the match’ zou ontpop-
pen, die ook de 0-2 intikte.

De tweede helft speelde 
Zandvoort vol zelfvertrou-

speler, die al zeker sedert 
1990 tot de absolute we-
reldtop behoort. Zijn enorme 
concentratie en bedachtza-
me manier van spelen beho-
ren tot zijn sterkste wapens. 
Jaspers vindt niet alleen het 
winnen van grote uitdagin-
gen belangrijk, minstens zo 
belangrijk vindt hij het dat 
hij zich als een correct sport-
man door het biljartwereld-
je wil bewegen. Woensdag 
21 november zal hij bij café 
Oomstee de liefhebbers van 
de driebandenspel laten ge-
nieten van zijn kunde.

wen, met veel balbezit en 
goede combinaties. Maar nu 
was het Myra die tegen de 
verhouding in terugkwam in 
de wedstrijd, 1-2. Zandvoort 
hield gelukkig het hoofd koel 
en bleef zeer gevaarlijk voor 
het doel van Myra. Een mooi 
opgezette aanval bracht 
Noltee in scoringspositie en 
opnieuw was de goaltjesdief 
succesvol: 1-3. Maar de koek 
was nog niet op; 10 minuten 
voor tijd was het opnieuw 
Noltee die de 1-4 eindstand 
noteerde.

biljart hockey

Open Golf Zandvoort sluit 
succesvol jeugdseizoen af

Vorige week zondag werd ter afsluiting van het voor Open 
Golf Zandvoort (OGZ) zo succesvol verlopen jeugdgolfsei-
zoen voor de vijfde keer op rij het Ouder-Kind toernooi 
gehouden. Maar liefst 120 deelnemers verschenen aan 
de start om een poging te doen de felbegeerde titel in de 
wacht te slepen.

Afgezien van de spreekwoor-
delijke eer waren er mooie 
prijzen te winnen: voor een 
hole-in-one op hole 3 stond 
een scooter klaar en voor de 
‘neary’ waren twee fietsen te 
winnen, beschikbaar gesteld 
door OGZ in samenwerking 
met Fietswereld aan de 
Tolweg. Na een spannende 
strijd wist bij de meisjes 
Rachel van Teeuwen en bij de 
jongens Floris-Jan de Graaff 
uiteindelijk met een specta-
culaire afslag op hole 9 het 
dichtst bij de vlag te eindi-
gen en kregen zij de fiets-
sleutels overhandigd.

In de drie categorieën waar 
om gestreden werd, gingen 
met minimale verschillen 
de prijzen naar: Don Deesker 

(categorie Handicap), Floris-
Jan de Graaff (categorie 
GVB) en Lander Kleijn (ca-
tegorie Baanpermissie). 
De titel Bruto Score, het 
minst aantal slagen, werd 
met slechts 2 slagen ‘boven 
de baan’ door Tim Boeke 
en Cees Grijzenhout in de 
wacht gesleept. De extra 
prijs voor een massage naar 
keuze werd gewonnen voor 
Edo en Nathalie Noppert, die 
voor het eerst meededen 
aan dit toernooi. Na afloop 
van de feestelijke prijsuitrei-
king werden Diederik Knol 
in de categorie Handicap en 
Jils Faber in de categorie GVB 
gehuldigd als winnaars van 
de jeugdcompetitie 2012 van 
OGZ. Zij kregen de (wissel)
bekers mee naar huis.

golf

Sea Optiek 
Stichting Classic Concerts
Thalassa Strandpaviljoen 18
Thomashuis Zandvoort
Toko Bintang
Top Thuiszorg
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Zandvoorts Museum

Sinterklaas actie:
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir Personal Styling
Corry's Kaashoek
Dobey Zandvoort
Filoxenia Greek Cuisine
Flair Beauty & Hair
Heintje Dekbed Outlet
Kroon Mode
La Bonbonnière 
Lunchbreek
Orbit Bloemendaal
P. van Kleeff
Shanna's Shoe 
 Repair & Leatherwear

ABN Amro Bank N.V.
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bertram & Brood 
Beter Mobiel
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Hypotheekleader 
 Haarlem e.o.
De Seniorenvereniging 
 Zandvoort i.o.
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Emotion by Esprit/
 Confet'ti B.V. 
HB Alarmsystemen B.V.
Hendriks Administratie- 
 en boekhoudkantoor
Kaashuis Tromp 
 Franchise b.v. (pag 6)
Pluspunt

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Een 'poeier' van Nigel Berg

Dik verdiende zege SV Zandvoort
SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag, na een hele goede wedstrijd in Zunderdorp tegen 
HBOK, de drie punten mee naar huis genomen. De hoger op de ranglijst staande gastheren 
moesten in een hectische slotfase met 1-2 buigen voor onze dorpsgenoten. Matchwinnaar 
werd, net als vorige week, Misha Hormeño die vlak voor tijd het winnende doelpunt scoorde.

Er stond zaterdag aan 
Zandvoortse zijde een jong 
maar goed elftal, dat voor el-
kaar wilde knokken. In eerste 
instantie lieten ze zich een 
beetje de kaas van het brood 
eten op het soppige veld van 
HBOK. De bal werd door het 
water alleen maar zwaarder 
en was voor de beide doel-
mannen steeds moeilijker om 
weg te krijgen. Een moeizame 

Na de rust was het beste van 
het spel voor de mannen van 
Pieter Keur maar gescoord 
werd er niet. Het laatste kwar-
tier sloeg de vlam in de pan. 
HBOK wist het Zandvoortse 
net te vinden maar waar ie-
dereen dacht dat de gasthe-
ren op voorsprong kwamen, 
keurde de goed leidende ar-
biter het doelpunt af wegens 
buitenspel. “De bal kwam via 

uittrap van Boy de Vet werd di-
rect afgestraft door HBOK, 1-0. 
Vervolgens nam Zandvoort 
het heft in handen en ont-
stond er een zeer spannende 
wedstrijd. Spits Maurice Moll 
kwam regelmatig in scorings-
positie maar kon het niet af-
maken. Tot de 35e minuut. 
Uit een corner van Nigel Berg 
kon Moll zijn voet tegen de bal 
krijgen, 1-1.

voetbal

de linker naar de rechter paal 
weer het veld in. De speler die 
scoorde stond bij het schot al 
buitenspel en daarom ging 
het niet door”, was het com-
mentaar van de leidsman. 
Met een viertal minuten te 
gaan mocht de hardwerken-
de Moll vanaf links, ter hoogte 
van het strafschopgebied van 
HBOK, een vrije trap nemen. 
In de drukke doelmond wist 
hij de krullen van Hormeño 
te vinden. De luttele minuten 
die nog te spelen waren was 
het nog vaak hectisch voor 
het Zandvoortse doel maar de 
ruggen van de Zandvoorters 
bleven recht. Een fraaie 1-2 
overwinning.

Komende zaterdag speelt 
SV Zandvoort om 14.30 uur 
thuis tegen Monnickendam 
dat afgelopen zaterdag thuis 
met 3-4 van Aalsmeer verloor. 
Overige uitslagen 2e klasse 
A: OSV – Opperdoes: 1-2; 
WV-HEDW – AMVJ: 2-1; NFC 
– AFC: 1-1; ZOB – Haarlem/
Kennemerland: 1-0 en Overbos 
– DVVA eindigde in 1-0.




